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Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Esclareicmento (Descritivo Técnico) - PE 18/2019 - 46716 
7 mensagens

Comercial 1 <comercial1@grupoasaempresarial.com.br> 15 de maio de 2019 14:24
Para: cpl@ufam.edu.br

A Fundação Universidade do Amazonas/AM

Referente ao pregão eletrônico nº 18/2019 
Prezado(a), boa tarde! 

A empresa OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Governador Jorge Lacerda, 241 - Guabirotuba, na cidade de Curitiba, no Paraná, inscrita no
CNPJ nº 31.737.518/0001-36, vem por meio deste solicitar esclarecimento sobre o pregão eletrônico acima citado, o
qual temos total interesse em participar.

Ao analisarmos o edital e os demais anexos, que nos foram disponibilizados, constatamos divergências
que devemos esclarecê-las antes da abertura do certame.

Referente aos itens 29, 30, 40, 50 e 58 (Bebedouros Industriais), segue a baixo duvidas referente a cada
item.

Os equipamentos solicitados constam informações que sofreram alterações, pois a portaria Nº 344 do INMETRO sofreu reajuste,
assim alterando a fabricação dos bebedouros industriais. Algumas dessas alterações constam em seu descritivo, sendo elas nos
quesitos a baixo.

1º Serpentina em Cobre.

2º Reservatório de agua em aço inoxidável.

No que se refere a “Serpentina em Cobre E Reservatório em aço inoxidável”, esses produtos receberam melhorias e agora são
compostos de “Reservatório interno em polietileno atóxico E Serpentina interna em aço Inox 304”.

Outra questão a ser observada é no quesito das dimensões, pois possuem uma leve divergência.

Será aceito com as seguintes medidas: Altura 1,34CM x Frente 1,12CM x Lateral 60CM?

Segue anexo catálogo do fabricante com o novo descritivo técnico desses bebedouros.

Informo que estamos levando a vosso conhecimento informações reais do mercado, garantindo ampla disputa para os itens
mencionados, sem que haja prejuízo ao erário e também as concorrentes interessadas no certame.

Peço deferimento no pedido, ficamos no aguardo de uma definição a respeito e continuamos a disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários para auxiliar no andamento do processo.

--  

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> 15 de maio de 2019 15:07
Para: matosgs@yahoo.com.br

 
Boa tarde, George. Tudo bem?
 
O Pregão 19/2019, cujo objeto é registro de preço para eventual aquisição de material permanente (REFRIGERAÇÃO), está
agendado para dia 20/05. Recebemos um pedido de esclarecimento tempestivo, conforme e-mail abaixo.
 
Fico à disposição.
Atenciosamente
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Angélica A C Lima
Pregoeira-CGL/UFAM
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> 15 de maio de 2019 15:27
Para: demat@ufam.edu.br

 
Prezados,
 
O Pregão 19/2019, cujo objeto é registro de preço para eventual aquisição de material permanente (REFRIGERAÇÃO), está
agendado para dia 20/05. Recebemos um pedido de esclarecimento tempestivo, conforme e-mail abaixo.
 
Fico à disposição.
Atenciosamente
Angélica A C Lima
Pregoeira-CGL/UFAM
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Comercial 1 <comercial1@grupoasaempresarial.com.br> 
Date: qua, 15 de mai de 2019 às 14:24 
Subject: Esclareicmento (Descritivo Técnico) - PE 18/2019 - 46716 
To: <cpl@ufam.edu.br> 
 
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

cpl@ufam.edu.br <cpl@ufam.edu.br> 15 de maio de 2019 15:28
Para: comercial1@grupoasaempresarial.com.br, comercial1@grupoasaempresarial.com.br

Sua mensagem 
 
  Para: comercial1@grupoasaempresarial.com.br 
  Assunto: Esclareicmento (Descritivo Técnico) - PE 18/2019 - 46716 
  Enviada: 15/05/2019 14:24:55 GMT-3 
 
foi lida em 15/05/2019 15:28:03 GMT-3 
 
 

Departamento de Material <demat@ufam.edu.br> 16 de maio de 2019 11:25
Para: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Bom dia, 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento, informamos que a descrição utilizada no Termo de Referência foi baseada em código
ativo encontrado no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet. 
 
No entanto, o licitante poderá ofertar o material de acordo com as atualizações do INMETRO sem problemas, haja vista que caso
a empresa licitante ganhe o certame, haverá uma análise dos equipamentos ofertados.  
 
Att,
Nycolle Santos.  
 
 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL/DEMAT
Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Sala do DEMAT, 1º Andar, Reitoria, Setor Norte, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho,

Coroado. 69077-000. Manaus/AM. Telefone: (92) 3305-1493/1494. 
 
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Departamento de Material <demat@ufam.edu.br> 16 de maio de 2019 16:32
Para: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Boa tarde!
 

mailto:comercial1@grupoasaempresarial.com.br
mailto:cpl@ufam.edu.br
mailto:comercial1@grupoasaempresarial.com.br
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Em resposta ao pedido de esclarecimento, solicitamos o cancelamento dos itens 29, 30, 40, 50 e 58, visto que a descrição dos
bebedouros industriais foi atualizada pelo INMETRO e partir do dia 30 de junho de 2019 será obrigatória a compra de acordo com
as novas especificações. 
 
Portanto, cancelaremos os itens e incluiremos de acordo com os requisitos do INMETRO em um novo pedido.
 
Att,
 
Nycolle Santos.    

DEPARTAMENTO DE MATERIAL/DEMAT
Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Sala do DEMAT, 1º Andar, Reitoria, Setor Norte, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho,

Coroado. 69077-000. Manaus/AM. Telefone: (92) 3305-1493/1494. 
 
 
 
Em qua, 15 de mai de 2019 às 14:28, Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> 17 de maio de 2019 10:33
Para: Comercial 1 <comercial1@grupoasaempresarial.com.br>

Bom dia, prezado.
 
Em consulta à unidade demandante, está correta a sua alegação quanto às novas exigências do INMETRO. Desta forma,
procederemos ao cancelamento dos itens 29, 30, 40, 50 e 58, que serão licitados por meio de outro pedido. 
 
Agradeço sua atenção.
 
Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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