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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 87/2019
1 mensagem

MV Licitaçoes - Editais <editais.mvlicitacoes@gmail.com> 17 de julho de 2019 11:22
Para: pregoes.sml@gmail.com

Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a)  e demais membros da Comissão Permanente de Licitação,

Visando a melhor formação de preços para participação no Pregão Eletrônico nº 87/2019,  a empresa MICRODATA
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 09.492.650/0002-57, SOLICITA os seguintes esclarecimentos, referentes
aos itens abaixo:

ITEM 1: "CRACHÁ FRENTE E VERSO, com texto composto no alfabeto padrão da PREFEITURA (Anexo I-A), fundo
gráfico, composto pelo padrão da marca PREFEITURA (ANEXO I-A), nas cores padrão PREFEITURA (ANEXO IA),
em fundo branco de boa qualidade, formato retangular vertical, na dimensão, aproximadamente, (54x85mm),
material plástico específico e de boa qualidade, com fornecimento de presilha metálica tipo jacaré, alça medindo
10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia amarela para uso da Secretaria Municipal de _____________,
com protetor para crachá em PVC leitoso, vertical com alça para presilha, na cor “transparente”. (Para acoplar
cartões com dimensões de 54x85mm). 3.2.1. Os dados que irão compor a arte final serão enviados através de
requisição conforme a necessidade das Unidades solicitantes e deverão estar de acordo com a especificação
técnica do Anexo I e em conformidade com o modelo constante no Anexo IA. 3.2.2. A contratação em referência
inclui os serviços fotográficos e equipamentos necessários para fotografar os servidores. O fotógrafo se deslocará
até a unidade correspondente para as fotografias. A unidade solicitante elaborará um cronograma para otimizar o
tempo necessário para fotografar os servidores. 3.2.3. A impressão do crachá deverá conter:  Frente: Brasão do
Município de Porto Velho/RO, Identificação da Unidade, Foto 30 x 40mm (3x4), Nome do servidor e cargo.  Verso:
Dados do servidor – Nome completo, Data de Admissão, Matrícula, RG, Tipo sanguíneo e Código QR."

DÚVIDA 1: Gostaríamos de confirmar a exigência de incluir no item o serviço de fotógrafo juntamente com o material
de crachá. Visto que tal exigência restringe a participação de qualquer empresa que não esteja situada na cidade do
órgão, já que a logística para atender tal exigência torna o custo inviável. Esta restrição fere um dos principais
objetivos da licitação que é o da ampla participação, prejudicando a possibilidade do órgão conseguir uma melhor
proposta e assim cumprindo um dos princípios da Licitação Pública que é o da Economicidade. Diante do exposto,
solicitamos que seja analisado a possibilidade do serviço ser cotado separadamente do produto.

Pedimos a confirmação de recebimento deste.

Ficamos no aguardo,

Atenciosamente, 


