
Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>

Esclarecimentos Pregão Eletrônico 05.2020
4 mensagens

remaster@remastervinilevhs.com <remaster@remastervinilevhs.com> 1 de junho de 2020 15:27
Para: licitacao@cfa.org.br

Boa tarde,

Gostaria de esclarecimentos a respeito de duas informações contraditórias constantes do Edital. A primeira refere-se à data da
sessão, uma vez que no portal do Compras Governamentais informa dia 15/06 e no Edital está marcado para o dia 11/06.
Gostaria de saber qual data é a correta.
O segundo equívoco se refere ao valor máximo total, pois informa a média de R$ 98,07 a hora de degravação e o valor total de
R$ 30.705,01, quando, na verdade, por esse valor unitário o valor total médio seria de R$ 49.035,00.

Aguardo os esclarecimentos, a fim de poder participar com as informações corretas.

Att

Helena Galindo

Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br> 2 de junho de 2020 11:02
Para: remaster@remastervinilevhs.com

Bom dia, Helena Galindo!

A data correta é o dia 15/06/2020, já foi feita a correção do Edital no Portal do Comprasnet.

QUESTIONAMENTO: O segundo equívoco se refere ao valor máximo total, pois informa a média de R$ 98,07 a hora de
degravação e o valor total de R$ 30.705,01, quando, na verdade, por esse valor unitário o valor total médio seria de R$ 49.035,00.

Resposta: Houve sim um equívoco no valor máximo, O correto é R$ 49.035,00 (quarenta e nove mil e trinta e cinco reais). Mas
não há que se preocupar com esse valor máximo, pois o que foi lançado no Comprasnet foi o valor máximo da hora, que é de R$
98,07 (noventa e oito reais e sete centavos).

        Atenciosamente,

Ana Carolina - Pregoeira

CEPREG

Conselho Federal de Administração

Câmara Administração e Finanças

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

www.cfa.org.br

facebook.com/cfaadm

(61) 3218-1813

[Texto das mensagens anteriores oculto]

remaster@remastervinilevhs.com <remaster@remastervinilevhs.com> 2 de junho de 2020 11:16
Para: Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>

Bom dia, Ana Carolina

Agradeço seu pronto atendimento e os esclarecimentos prestados.

Cordialmente,

Helena Galindo

Em 2020-06-02 11:02, Ana Carolina escreveu:
Bom dia, Helena Galindo!



A data correta é o dia 15/06/2020, já foi feita a correção do
Edital no Portal do Comprasnet.

 QUESTIONAMENTO: O segundo equívoco se refere ao valor máximo total,
pois informa a média de R$ 98,07 a hora de degravação e o valor
total de R$ 30.705,01, quando, na verdade, por esse valor unitário o
valor total médio seria de R$ 49.035,00.

 RESPOSTA: Houve sim um equívoco no valor máximo, O correto é R$
49.035,00 (quarenta e nove mil e trinta e cinco reais). Mas não há
que se preocupar com esse valor máximo, pois o que foi lançado no
Comprasnet foi o valor máximo da hora, que é de R$ 98,07 (noventa e
oito reais e sete centavos).

        Atenciosamente,

Ana Carolina - Pregoeira

_CEPREG_

_CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO_Câmara Administração e
Finanças
radioADM.org.br [1] | 24 horas de informação e música
www.cfa.org.br [2]
facebook.com/cfaadm [3]
(61) 3218-1813

Em seg., 1 de jun. de 2020 às 15:28, <remaster@remastervinilevhs.com>
escreveu:

Boa tarde,

Gostaria de esclarecimentos a respeito de duas informações
contraditórias constantes do Edital. A primeira refere-se à data
da
sessão, uma vez que no portal do Compras Governamentais informa dia

15/06 e no Edital está marcado para o dia 11/06. Gostaria de saber
qual
data é a correta.
O segundo equívoco se refere ao valor máximo total, pois informa a
média
de R$ 98,07 a hora de degravação e o valor total de R$ 30.705,01,
quando, na verdade, por esse valor unitário o valor total médio
seria de
R$ 49.035,00.

Aguardo os esclarecimentos, a fim de poder participar com as
informações
corretas.

Att

Helena Galindo

Links:
------
[1] http://radioADM.org.br
[2] http://www.cfa.org.br
[3] http://facebook.com/cfaadm

anacarolina@cfa.org.br <anacarolina@cfa.org.br> 2 de junho de 2020 12:07
Para: remaster@remastervinilevhs.com, remaster@remastervinilevhs.com
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