MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SECRETARIA DE GESTÃO
CENTRAL DE COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 3
1. DAS PRELIMINARES
1.1.
Trata-se de pedido de esclarecimentos (3 Perguntas) apresentado acerca do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico n.º 3/2019 – UASG 201057.
2. DOS ESCLARECIMENTOS
2.1.
A Requerente solicita que sejam esclarecidos se o entendimento dela acerca das contratações que poderão
advir da(s) Ata(s) de Registro de Preços está correto.
2.1.1. Passa-se a esclarecer pontualmente as perguntas feitas:
Pergunta 1 – “Cada um dos 14 órgãos demandará, contratará e executará os serviços de forma independente (com
serviços ocorrendo simultaneamente em diferentes órgãos, tendo início e andamentos independentes)?”
Resposta da Pergunta 1 – Sim. Cada órgão participante do Pregão Eletrônico nº 3/2019, de acordo com os
serviços por eles escolhidos (S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7), Quadro do Item 1.3. do Edital, providenciará sua
contratação, portanto as contratações são independentes e poderão ser feitas em um mesmo momento. Lembrando
que de igual forma os órgão que poderão solicitar a adesão tardia (carona) o farão (Observar o constante nos itens
4.7. e 4.9. do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação).
Pergunta 2 – “Cada um dos 5 eixos temáticos demandará, contratará e executará os serviços de forma
independente entre si, mas de modo agrupado em relação aos órgãos que o compõem (com serviços ocorrendo
simultaneamente em diferentes eixos, tendo início e andamentos independentes)?
Resposta da Pergunta 2 – Sim. Conforme esclarecido na Pergunta 1 as contratações poderão ser independentes.
Assim, os contratos poderão ter início, finalização e prazos distintos a depender dos sérvios a serem contratados
(S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7), Quadro do Item 1.3. do Edital. Lembrando, mais uma vez que de igual forma os
órgão que poderão solicitar a adesão tardia (carona) o farão (Observar o constante nos itens 4.7. e 4.9. do Termo
de Referência, Anexo I do Edital de Licitação).
Pergunta 3 – “Será demandado, contratado e executado um único processo de prestação de serviços, permeando
os serviços codificados como S1 a S7, englobando todos os órgãos e eixos temáticos de forma integrada?”
Resposta da Pergunta 3 – Não. Os serviços poderão ser adquiridos de forma independente pelo Contratante de
acordo com sua necessidade. Observar o disposto no item 10.4 do Termo de Referência.
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