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Pregao Sad <pregao@seplag.mt.gov.br>

ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010 /2021/MTI/MT - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO – MTI
Gerência de Aquisições <aquisicao@mti.mt.gov.br>
Para: Pregao Sad <pregao@seplag.mt.gov.br>, Murilo Nunes de Oliveira <murilooliveira@seplag.mt.gov.br>

29 de setembro de 2021 15:41

Boa tarde
Senhor Pregoeiro, segue a resposta enviada da área demandante para conhecimento .

ALESSANDRA DE CASTRO
Gerência de Aquisições - GAQS
Tels.: + 55 (65) 3613-3012, 3056 e 3066 Cel. Vivo Coorp. : + 55 (65) 9 9942-8071.
End.: Palácio Paiaguás - Rua C, S/N - Centro Político Administrativo
Cep.: 78050-970 | Cuiabá - MT.
Site.: http://www.mti.mt.gov.br

---------- Forwarded message --------De: Marcela Maria Eloy Paixão Oliveira <marcelaoliveira@mti.mt.gov.br>
Date: qua., 29 de set. de 2021 às 14:07
Subject: Re: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010 /2021/MTI/MT - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI
To: Gerência de Aquisições <aquisicao@mti.mt.gov.br>
Boa tarde Alessandra,
segue respostas.
Pergunta 1: Entendemos que cada posto corresponde a uma pessoa? Está correto o nosso entendimento?
Resposta: Sim, cada posto corresponde a uma pessoa.
Pergunta 2: Entendemos que existem 3 locais definidos para a prestação dos serviços( EMPAER, METAMAT e MTI) e que para cada um desses locais deverá ter um
encarregado. Está correto nosso entendimento?
Resposta: Sim, haverá três locais para a prestação de serviços ( EMPAER, METAMAT e MTI), no entanto a figura do encarregado não existirá, razão pela qual
será retificado o edital.
Pergunta 3: A reserva de 8% será alocada em local diferente dos já definidos no edital? Em caso afirmativo, favor informar como será feita a distribuição desse percentual,
para que haja um correto dimensionamento da proposta enviada posteriormente.
Resposta: Por se tratar de um Pregão , no sistema registro de preços, informamos que a reserva técnica prevista é para uma futura e eventual contratação, seja
ela em qual local solicitar.

Em qua., 29 de set. de 2021 às 09:01, Marcela Maria Eloy Paixão Oliveira <marcelaoliveira@mti.mt.gov.br> escreveu:
Ola bom dia,
Segue esclarecimentos.
Pergunta 1: Entendemos que cada posto corresponde a uma pessoa? Está correto o nosso entendimento?
Resposta: Sim, cada posto corresponde a uma pessoa.
Pergunta 2: Entendemos que existem 3 locais definidos para a prestação dos serviços( EMPAER, METAMAT e MTI) e que para cada um desses locais deverá ter um
encarregado. Está correto nosso entendimento?
Resposta: Será retificado em edital, uma vez que nossa planilha de custo não contempla o encarregado.
Pergunta 3: A reserva de 8% será alocada em local diferente dos já definidos no edital? Em caso afirmativo, favor informar como será feita a distribuição desse
percentual, para que haja um correto dimensionamento da proposta enviada posteriormente.
Resposta: Por se tratar de um Pregão , no sistema registro de preços, informamos que a reserva técnica prevista é para uma futura e eventual contratação,
seja ela em qual local solicitar.
Att.,

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xQ3DxMmBxxuhSHgA15aitPeDiFXILZRHI4FXTbnnYlBlNa/u/0?ik=aa8e635e4e&view=pt&search=all&per…
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Em ter., 21 de set. de 2021 às 09:53, Gerência de Aquisições <aquisicao@mti.mt.gov.br> escreveu:

Bom dia Marcela,

CONSIDERANDO OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, SOLICITO ANÁLISE DOS PEDIDOS DOS ITENS 1,2 e 3, assim que o
prazo para resposta em até 24 horas.
Pergunta 1: Entendemos que cada posto corresponde a uma pessoa? Está correto o nosso entendimento?
Pergunta 2: Entendemos que existem 3 locais definidos para a prestação dos serviços( EMPAER, METAMAT e MTI) e que para cada
um desses locais deverá ter um encarregado. Está correto nosso entendimento?
Pergunta 3: A reserva de 8% será alocada em local diferente dos já definidos no edital? Em caso afirmativo, favor informar como será
feita a distribuição desse percentual, para que haja um correto dimensionamento da proposta enviada posteriormente.
Após cumpridas as providências, retornem os autos a esta Unidade para que proceda com os encaminhamentos
pertinentes.
ALESSANDRA DE CASTRO
Gerência de Aquisições - GAQS
Tels.: + 55 (65) 3613-3012, 3056 e 3066 Cel. Vivo Coorp. : + 55 (65) 9 9942-8071.
End.: Palácio Paiaguás - Rua C, S/N - Centro Político Administrativo
Cep.: 78050-970 | Cuiabá - MT.
Site.: http://www.mti.mt.gov.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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