Pregão Eletrônico nº 032/2022/SENAR/MT
Processo nº: 41926/2022
Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão
Eletrônico nº 032/2022/SENAR/MT, que tem por objeto o Registro de Preços
para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de
SERVIÇOS GRÁFICOS, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural de Mato Grosso – SENAR/MT e seus anexos, solicitado pela empresa
FLEX GRAFICA E EDITORA EIRELI – EPP.

1. DA ADMISSIBILIDADE
Nos termos do subitem 3.1., ficou estabelecido no instrumento
convocatório que:
“3.1. Sob pena de preclusão do direito, até as 18:30hs do terceiro dia útil
anterior à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital por meio
eletrônico pelo e-mail: cpl@senarmt.org.br ou mediante petição a ser enviada
ao Pregoeiro no endereço da sede do SENAR/MT direcionado para a Gerência
de Licitações;
3.1.1. O documento deverá ser encaminhado anexo ao e-mail em formato “PDF”,
assinado pelo representante legal da licitante.”

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento
realizado pela empresa FLEX GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP qual foi
encaminhado por e-mail a Comissão Permanente de Licitação no dia 04 de abril
de 2022 às 14h:02min, de modo que a sessão de abertura deste certame está
marcada para ocorrer no dia 12/04/2022 às 15h00min (horário de Brasília),
Plataforma Eletrônica do Portal de Compras do Governo Federal (Site:
www.comprasgovernamentais.gov.br).
Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito
pelo peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e
nos posicionar dentro do prazo legal.

2.DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

Prezados, boa tarde.
No item 09 calendário de parede:
A medida 51x56 se refere a contracapa aberta?
Qual seria a medida das folhas no couche fosco 150g?

Os dados da nossa empresa são:
Razão Social: FLEX GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP
CNPJ: 08.281.062/0001-20
Endereço: Av. Baffin Qd 62 Lt 01 Sala 03 Moinho dos ventos - CEP 74.371-575
- Goiania/GO

Atenciosamente,

EM RESPOSTA TEMOS:


Todas as folhas possuem a medida de 51x56 cm

Agradecemos ao questionamento e são estes os esclarecimentos ao
pedido encaminhado.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos.

Atenciosamente.

Cuiabá (MT), 11 de Abril de 2022

Islania Ferreira de Campos
Pregoeiro
Original assinado acostado ao processo

