Comissão Permanente de Licitações

Ofício n.º 34/2014-CPLIC

Porto Alegre, 28 de julho de 2014.

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 03/2014 –
Esclarecimento 02.

Prezados (as) Senhores (as):
Com relação ao certame em destaque, esclareço que estão
disponibilizados no site de licitações do MPRS os seguintes arquivos:
a) Parecer DAT 0175/2014 – fl. 617-8;
b) Parecer DAT 0363/2014 – fl. 626;
c) Info 20/2014 cplic – diligência proservi – fl. 628;
d) Info 26/2014 cplic – exclusão proservi e convocação do prosseguimento
sessão – fl. 697;
e) Parecer DAT 0508/2014 – fl. 801-8;
f) Info 33/2014 cplic – diligência mz – fl. 809;
g) Parecer dat 0638/2014 – fl. 1002-4;
h) Info 48/2014 cplic – diligência asgarras – fl. 1007;
i) Parecer dat 0807/2014 – fl. 1023-4;
j) Info 60/2014 cplic – desclassificação asgarras e negociação ondrepsb –
fl. 1027-8;
k) Docs ondrepsb – fl. 1031-68;
l) Planilhas ondrepsb 27maio2014 – fl. 1069-1104;
m) Manifestação dadm – fl. 1115;
n) Parecer dat 0901/2014 – fl. 1117-20;
o) Info 74/2014 cplic – diligência ondrepsb – fl. 1127;
p) Justificativas ondrepsb – fl. 1131;
q) Planilhas ondrepsb 08jul2014 – fl. 1135-1247;
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r) Manifestação dadm – fl. 1249-verso;
s) Informação dat 1156-2014 – fl. 1250.
Ressalto que os arquivos não estão disponibilizados no portal
Banrisul em razão de óbices operacionais.
Os documentos de habilitação e as planilhas referentes ás
empresas Proservi, MZ e Asgarras encontram-se à disposição no processo.
O prazo para apresentação de razões de recurso inicia em 29
de julho e finaliza no dia 31 de julho de 2014, enquanto que o de contrarrazões
se inicia em 01 de agosto e se encerra em 05 de agosto de 2014.
Atenciosamente,

Luís Antônio Michel,
Pregoeiro.
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