Unidade de Licitações

Informação n.º 19/2018-ULIC

Porto Alegre, 02 de março de 2018.
Ref.: Pregão Eletrônico n.º 17/2018 –
Esclarecimento 02.

Prezados (as) Senhores (as):
Com relação ao certame em destaque, esclareço:
Quanto à composição do valor unitário do serviço de locação
do aparelho – o preço de UM radiocomunicador portátil locado deverá
considerar, em especial, o fato de ele ficar à disposição da PGJ/MPRS
por, no mínimo1, cinco dias úteis (conforme os prazos de entrega e
recolhimento contidos no item 5 do termo de referência – Anexo I do Edital –,
bem como a tradição de realizar os concursos do órgão em domingos) a cada
data de prova.
O valor unitário, então, possui relação com cada data de prova
(que recebeu o nome de “evento” nos exemplos do item 3 do termo de
referência – Anexo I do Edital). Corrobora este entendimento o disposto no item
7 do termo de referência – Anexo I do Edital –, que fala que o pagamento2 será
feito após cada evento (leia-se cada data de prova).
Assim, em cada “evento”/data de prova, será locada (por, no
mínimo, cinco dias úteis) a quantidade de radiocomunicadores suficientes para
atender a demanda da PGJ/MPRS – no mínimo, dois equipamentos –,
limitados à quantidade máxima de 80 (oitenta) radiocomunicadores e/ou à
vigência da Ata de Registro de Preços.
Era o que havia para esclarecer.

Luciano Fernandes Teixeira,
Pregoeiro.

1

Nos concursos em que as provas duram mais de um dia, os aparelhos ficarão mais tempo à disposição
da Administração.
2

NÃO HAVERÁ PAGAMENTO MENSAL OU POR DIÁRIA.
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