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Setor Licitações - Prefeitura Seberi

De: Setor Licitações - Prefeitura Seberi <compras@pmseberi.com.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de abril de 2021 08:32
Para: 'Felipe Feijo Dutra de Barros'
Assunto: RES: Pedido de esclarecimentos - PP 05/2021 - IPM Sistemas

No que se refere a diferença de horas apontadas no Termo de Referência e no Edital, informamos que já 
providenciamos a ERRATA para corrigir o referido engano.Neste sentido, o que deverá constar, tanto no Edital como 
o Termo de Referência, é o valor de 1 (uma) hora técnica, da forma como consta no Termo de Referência.Deste 
modo, o valor que deverá constar na Proposta é o valor da hora técnica, ou seja, o valor que poderá ser cobrado, 
por hora técnica, nos caos previstos.Importante destacar que o mesmo deverá ocorrer em todos os módulos. 
A Administração jé procedeu a correção dos erros e esta providenciando a publicação do Edital e do Termos de 
Referência corrigidos. 
Atenciosamente 
 
Att 
Paulo Roberto Frison 
Dpto de Licitações 
Prefeitura de Seberi/RS 
55-37461122 
 
 

De: Felipe Feijo Dutra de Barros [mailto:felipe.barros@ipm.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 26 de abril de 2021 09:58 
Para: compras@pmseberi.com.br 
Cc: Jose Elzer Santos de Lima 
Assunto: Pedido de esclarecimentos - PP 05/2021 - IPM Sistemas 
 
PREZADA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SEBERI - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 
  
IPM SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 
01.258.027/0001-41, com sede na Av. Trompowsky, 354, 7º andar, CEP 88015-300, Florianópolis-
SC, neste ato representada por seu representante abaixo firmado, vem respeitosamente 
apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ao certame em referência. 
 
No detalhamento dos valores exposto no Termo de Referência, é considerada a quantidade de 1 
(uma) hora técnica em todos os lotes. 
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Porém, no modelo de proposta, há outras quantidades estipuladas para cada lote.  
 

 
 
A partir deste apontamentos, questionamos:  
 
1) Qual a quantidade de horas técnicas deve ser considerada na formulação da proposta?  
 
Caso seja de acordo com o modelo de proposta, haveria alteração nos valores totais e necessidade de correção. 
 
Nestes termos, ficamos no aguardo dos esclarecimentos necessários e demais informações 
pertinentes. 
  
Florianópolis/SC, 26 de abril de 2021 
  

 

Felipe Feijó Dutra de Barros  
Analista de Licitações 
Jurídico 
48 3031 7525 
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