
 
Unidade de Licitações 

Rua General Andrade Neves, n.º 106 – 18º andar – CEP 90010-210 – Porto Alegre – RS. 
Fones: (51) 3295-8044/8034/8048/8065/8577 – e-mail: licitacoes@mprs.mp.br 

Informação n.º 41/2018-ULIC                      Porto Alegre, 05 de abril de 2018. 
 
 

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 26/2018 – 
Esclarecimento 02 – Republicação. 

 
 

Prezados (as) Senhores (as): 
 
 
Com relação ao certame em destaque, esclareço: 
 
 
(01) Subitem 3.2 do Anexo I – Termo de Referência do Edital:  
 
Foi publicado no portal eletrônico de Pregão Banrisul, tendo como 

quantidade 1 (uma) unidade de placa indicativa de acionador de motobomba de 
incêndio, conforme registrado na Classificação Orçamentária, enquanto que nos 
Anexos I e IV do Edital (Termo de Referência e Formulário de proposta de preço) 
constavam 100 (cem) unidades. 

 
Verificado junto à área solicitante, houve esclarecimento de que se 

tratava de 100 unidades do objeto, sendo providenciada nova Classificação 
Orçamentária ao processo nº 588.000.042/2018 com o quantitativo correto. 

 
Destarte, será alterada a quantidade do subitem 3.2, junto ao portal 

do pregão eletrônico, para 100 (cem) unidades, adequando-se aos anexos I e IV do 
Edital.  

 
(02) Dimensionamento das placas: As especificados nos Anexos I e IV 

do Edital, deverá ser seguido, para manter o padrão estético existente, tendo diversos 
fornecedores que atendem as dimensões solicitadas.  

 
Propostas na qual haja produtos com dimensionamento diverso do 

solicitado, mesmo que maiores, não serão aceitas.  
 
 
(03) Devido à alteração acima exposta, a sessão será reagendada, com 

a abertura das propostas no dia 18 de março de 2018 às 10 horas,  e com a disputa de 
lances no dia 18 de março de 2018 às 14 horas 

 
Publique-se pelos meios legais. 
 
Era o que havia a esclarecer. 
 
 

Leila Denise Bottega Ruschel, 
Pregoeira. 
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