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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000548-4
ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento
1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 16/2021, cujo objeto
é o Registro de preços para eventual aquisição de carimbos e acessórios, conforme especificações e
condições constantes do Termo de Referência – Anexo I ao Edital.
1.1 Como o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da aquisição via Registro de
Preços, foi remetido e-mail ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência para
pronunciamento, o que foi feito conforme resposta exposta abaixo:
 
QUESTIONAMENTO:
"gostaria de saber se o objeto de licitação nos itens 1, 4 ,7 10 e 13 ( Carimbos) serão personalizados, visto
que no termo de referencia não vem especificando isso; e para uma maior clareza minha gostaria de saber
isso."
 
RESPOSTA:
Os itens questionados terão sua personalização na borracha do carimbo, de acordo com a demanda da
defensoria.
Podemos citar com exemplo a utilização de carimbo com as informações do CNPJ com endereço e razão
social do órgão.
 
CONCLUSÃO:
Tendo em vista a manifestação da área técnica, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento referente
ao Pregão Eletrônico n.º 16/2021.
Importa consignar que os pedidos de impugnação e de esclarecimento, com as respectivas respostas,
encontram-se disponibilizados no site da Defensoria Pública do Estado do Tocantins no seguinte endereço
eletrônico: www.defensoria.to.def.br.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em
06/07/2021, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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