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Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>

QUESTIONAMENTO - PE 22055 - SMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL -CE 
3 mensagens

Sidnei Santos <sidnei@metdata.com.br> 29 de setembro de 2022 17:56
Para: pregaocelic@sobral.ce.gov.br
Cc: Licitacoes <licitacoes@metdata.com.br>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
 

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

PROJETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22055 - SMS

 

Prezado Sr. Pregoeiro,

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.

Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22055 - SMS, a Metdata
Tecnologia da Informação Eirelli, CNPJ nº 28.584.157/0003-92, apresenta solicitação de esclarecimentos referente aos
projetores, com base na Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/1993, Lei nº 10520/2012 e Decreto nº 7892/2013.

Pedimos que analise e, leve em consideração os pontos apresentados.

--  

Atenciosamente,

Sidnei - Gerente Comercial
Cel. 11 99992-3885
sidnei@metdata.com.br

Solicitação de Esclarecimento MD.pdf 
321K

Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br> 30 de setembro de 2022 08:07
Para: Licitação Saúde Sobral <licitacao_sms@sobral.ce.gov.br>

Bom dia!

Segue esclarecimento para providências.

Atenciosamente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Aline de Vasconcelos Soares
Pregoeira 
Central de Licitações - CELIC
(88) 3677-1157 
aline.soares@sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral 
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e
Transparência - SEGET 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100   www.sobral.ce.gov.br

Área de anexos

Solicitação de Esclarecimento MD.pdf 
321K

Licitação Saúde Sobral <licitacao_sms@sobral.ce.gov.br> 3 de outubro de 2022 11:18
Para: Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>

Célula de Compras/Licitação 

Prefeitura de Sobral  
Secretaria Municipal da Saúde 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  

mailto:sidnei@metdata.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e7794fa335&view=att&th=1838b09e4ddf4ed0&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l8njdlcn0&safe=1&zw
mailto:aline.soares@sobral.ce.gov.br
http://www.sobral.ce.gov.br/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e7794fa335&view=att&th=1838e14d06ef899b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l8njdlcn0&safe=1&zw
https://www.google.com/maps/search/R.+Viriato+de+Medeiros,+1250?entry=gmail&source=g
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Secretaria Municipal da Saúde 
(88) 36116845 
 E-mail: licitacao_sms@sobral.ce.gov.br]

(88) 3677-1100  
www.sobral.ce.gov.br

---------- Forwarded message --------- 
De: Osmar Arruda da Ponte Neto <osmarponte@sobral.ce.gov.br> 
Date: seg., 3 de out. de 2022 às 11:10 
Subject: Re: QUESTIONAMENTO - PE 22055 - SMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL -CE 
To: Licitação Saúde Sobral <licitacao_sms@sobral.ce.gov.br> 

Bom dia,  
Seguem os esclarecimentos. Fico à disposição para o que for preciso e possível neste processo.

Questionamento 01 
A especificação informada para o item no edital de licitação atende à necessidade desta instituição. Esclarecemos que trata-se de especificação
mínima onde a empresa participante poderá ofertar equipamento igual ou superior, dentro das condições técnicas definidas para o item. 

Questionamento 02 
A especificação informada para o item no edital de licitação atende à necessidade desta instituição. Esclarecemos que trata-se de especificação
mínima onde a empresa participante poderá ofertar equipamento igual ou superior, dentro das condições técnicas definidas para o item. Esclarecemos
ainda que o referido item, com as devidas especificações, é compatível com equipamentos disponíveis no mercado, considerando a pesquisa inicial
que foi realizada para o referido processo licitatório e as propostas recebidas para composição do valor médio do processo. 

Questionamento 03 
A especificação informada para o item no edital de licitação atende à necessidade desta instituição. Esclarecemos que trata-se de especificação
mínima onde a empresa participante poderá ofertar equipamento igual ou superior, dentro das condições técnicas definidas para o item. Esclarecemos
ainda que o referido item, com as devidas especificações, é compatível com equipamentos disponíveis no mercado, considerando a pesquisa inicial
que foi realizada para o referido processo licitatório e as propostas recebidas para composição do valor médio do processo. 

Questionamento 04 
A especificação informada para o item no edital de licitação atende à necessidade desta instituição. Esclarecemos que trata-se de especificação
mínima onde a empresa participante poderá ofertar equipamento igual ou superior, dentro das condições técnicas definidas para o item. Esclarecemos
ainda que o referido item, com as devidas especificações, é compatível com equipamentos disponíveis no mercado, considerando a pesquisa inicial
que foi realizada para o referido processo licitatório e as propostas recebidas para composição do valor médio do processo. 

Questionamento 05 
A especificação informada para o item no edital de licitação atende à necessidade desta instituição, devendo ser verificado como condição de
atendimento ao edital.

Atenciosamente,

Em sex., 30 de set. de 2022 às 09:24, Licitação Saúde Sobral <licitacao_sms@sobral.ce.gov.br> escreveu: 
Bom dia, Caríssimos! 
 
Segue um pedido de esclarecimento referente ao processo para aquisição de projetores, peço por gentileza que analisem e nos respondam
conforme questionamentos. 
 
Atenção: Deveremos enviar as respostas em até 24 horas. 
 
Atenciosamente,
 
 

 
 
Célula de Compras/Licitação 
Secretaria Municipal da Saúde 
(88) 36116845 
 E-mail: licitacao_sms@sobral.ce.gov.br]

Prefeitura de Sobral  
Secretaria Municipal da Saúde 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100  
www.sobral.ce.gov.br

 
 

 
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
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