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Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com>

ESCLARECIMENTO - PE 07/2021 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
4 mensagens

licita3@inovesempre.com.br <licita3@inovesempre.com.br> 23 de junho de 2021 13:25
Para: "npl.dsap@pm.df.gov.br" <npl.dsap@pm.df.gov.br>, "npl.dsap@gmail.com" <npl.dsap@gmail.com>
Cc: licita3@inovesempre.com.br

Boa tarde! 

Solicito os esclarecimentos abaixo referente ao Pregão Eletrônico 07/2021 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL. UASG 926670. 

1° - O Certame será realizado por valor unitário ou total do item? pois no item 1 cita quantidade 5
mas a quantidade máxima para adesão é de 25, o valor de referencia de R$ 1.002,67 seria para
cinco ou 25 unidades ou unitário? 

2° - Teria um inventário do parque tecnológico com marcas e modelos?  

Se possível, enviar o termo de referência que não está disponível no portal.  

Desde já, agradeço a atenção e fico no aguardo. 

Atenciosamente, 
Thalles Lichtenfelz

 

Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com> 25 de junho de 2021 08:22
Para: wpj.pereira@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Welington Pereira Jr. <wpj.pereira@gmail.com> 25 de junho de 2021 08:58
Para: Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com>

Ao NPL (A/C 2º Sgt Gretchem). 

Em resposta aos questionamentos, informo que:

1. Conforme descrito no item 2.7. do Termo de Referência 7 (Doc. SEI 59421478), em respeito ao princípio da
economicidade, por não prejudicar a economia de escala e a ampla participação de fornecedores para a prestação de
serviços de manutenção em todos os equipamentos, os itens devem fazer parte de um único lote. Busca-se
ainda aproveitar as peculiaridades comuns desses itens e ter apenas um contrato para gestão e fiscalização.

2. Todos os equipamentos a serem manutenidos, tanto do Centro Médico quanto do Centro de Assistência
Odontológica da PMDF, estão descritos (marca, modelo, tombamento) no item 4.1.4. do Termo de Referência 7 (Doc.
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SEI 59421478). Além disso, de acordo com o item 10.1.1. do mesmo Termo de Referência é permitida a visita in loco
por parte da licitante interessada a ser registrada em Termo de Vistoria Técnica (Anexo I - Doc. SEI 56158885), de
tal forma que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer detalhe,
incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realização dos
serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com> 25 de junho de 2021 10:58
Para: licita3@inovesempre.com.br

Bom dia Sr. Thalles Lichtenfelz,
 
Em resposta ao 1º questionamento do fornecedor Thalles Lichtenfelz, informo que não identificamos no Edital de
Licitação nº 7/2021 da UASG 926670 qualquer item no valor unitário ou total de R$ 1.002,67. De qualquer forma,
vale esclarecer que os valores lançados no edital de licitação não se referem aos quantitativos disponíveis para
adesão à futura ata de registro de preços. Atenciosamente,Guido de Sousa Nascimento - Major QOPM Pregoeiro.

Em resposta ao 2º questionamento 2. Todos os equipamentos a serem manutenidos, tanto do Centro Médico quanto
do Centro de Assistência Odontológica da PMDF, estão descritos (marca, modelo, tombamento) no item 4.1.4. do
Termo de Referência 7 (Doc. SEI 59421478). Além disso, de acordo com o item 10.1.1. do mesmo Termo de
Referência é permitida a visita in loco por parte da licitante interessada a ser registrada em Termo de Vistoria
Técnica (Anexo I - Doc. SEI 56158885), de tal forma que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao
desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos
ou gerar atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes
destes fatos. Atenciosamente Major QOPMSD Welington Pereira - DAO

 
Atenciosamente, 
2º Sgt Gretchem 
Equipe de Apoio - NPL


