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Atendimento - Master <atendimento@comerciomaster.com.br> 27 de junho de 2019 11:16
Para: pregoes.sml@gmail.com

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Em atenção a Pregoeira Erineide

Pregão Eletrônico nº  71/2019

Prezados (as) Srs (as), bom dia!

A empresa Master Comercio de Equipamentos Eireli - EPP., inscrita no  CNPJ: 18.472.961/0001-64, vem por meio deste
e-mail solicitar ESCLARECIMENTO REFERENTE A FONTE DE RECURSO, conforme segue:

No referido edital menciona:   

 9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta dos recursos específicos consignados no
orçamento da Prefeitura do Município de Porto Velho, assim detalhados:
Projeto/Atividade/Operação Especial
09.01.12.122.313.2.708 e 09.01.12.122.313.2.709
E.D. 33.90.30 e 44.90.52
F.R. 1.000/1025

Pedimos a gentileza de nos informar se a verba designada para aquisição dos objetos, são fonte de:

(   ) Recurso Próprio da Prefeitura     (   ) Convênio   (    ) Emenda Parlamentar   (   ) Outros 

Sendo, Convênio:
- Qual a origem e nº de repasse do mesmo?
- Havendo contrapartida do município, qual o valor real e/ou percentual de cada administração?

**Importante nos informar: se o recurso encontra-se disponível em conta e se os pagamentos estão sendo
realizados dentro do prazo previsto**
 

Fico no aguardo de retorno o mais breve possível.

-- 
Igor Zacarkim Kael
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RECEBIDO

LUDSON NOBRE
EQUIPE  DE PREGÕES
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A

 Empresa Master Comercio de Equipamentos,

O Pedido de Esclarecimento encaminhado por  vossa senhoria, encontra-se intempestivo,
conforme Item 2.4 do Edital, considerando que (a licitação abre amanhã) dia 28.06.2019 como
previsto em Edital.

Considerando que não se trata de especificação técnica do objeto solicitado,  temos o prazer de
esclarecer o suas duvidas na medida do possível .

Considerando o Esclarecimento referente a Fonte de Recurso, conforme Controle de Execução
Orçamentária -CEO, Destaque nº 275/2019 e nº 276/2019, a despesa objeto do presente
processo etá contemplada nas Ações Programáticas, 09.01.12.122.313.2.708 - Aquisição de
Materiais, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recurso 1.00- 
Recursos do Tesouro-Recurso Ordinário e 09.01.12.122.313.2.709- Aquisição de bens móveis e
imóveis, Elemento de Despesa -03.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.025 -
Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013.

Pelo acima exposto, considerando a apresentação dos Destaques Orçamentários nos autos,
temos a informar que o recurso encontra-se disponível em conta, quanto ao pagamento está
sendo realizado dentro do prazo previsto, não cabe a essa superintendência tal questionamento,
considerando que apos o procedimento licitatório, o que e de nossa competência o Processo e
encaminhado para secretaria de origem no caso a SEMED, para empenho.  

Atenciosamente,

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS

Pregoeira da SML
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OBS: Retificando, o Esclarecimento não está intempestivo,  a abertura está prevista para o dia 03.07.2019.

Atenciosamente,

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira da SML

[Texto das mensagens anteriores oculto]


