
 

Pregão Presencial nº 054/2021/SENAR/MT 

Processo nº: 18339/2021 

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão 

Presencial nº 054/2021/SENAR/MT, que tem por objeto o a especificação para 

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS DE CONTAINER PARA TREINAMENTOS EM 

GESTÃO DO FOGO E TRABALHO EM ALTURA,  para atender as necessidades dos 

Centros de Treinamentos e Difusão Tecnológica do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural de Mato Grosso – SENAR/MT,  Localizados nos municípios de Cuiabá e Sorriso/MT 

conforme condições, quantidades e especificações contidas no instrumento 

convocatório, solicitado pela Empresa Green Container.  

1. DA ADMISSIBILIDADE  

Nos termos do item 1.2. do instrumento convocatório em exame, é assegurado 

a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, até as 17h00 

(dezessete horas) do dia útil imediatamente anterior à realização da sessão licitatória. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado 

pela Empresa Green Container, a qual foi encaminhado por e-mail a Comissão 

Permanente de Licitação no dia 07/10/2021. 

Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo 

peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar 

dentro do prazo legal. 

2. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS 

Esclarecimento 1: 

Gostaria de tirar algumas dúvidas que surgiram no decorrer do edital: 
 
- A garantia do produto normalmente é de 1 ano, no caso está solicitando 5 anos 
de garantia, será isso mesmo ? 

Resposta: sim, conforme o item 4.2.4: O equipamento deverá ter garantia 

mínima de 5 (cinco) anos para eventuais defeitos de fabricação contados a partir do seu 

recebimento definitivo. 

 



 

Esclarecimento 2: 

- A base para instalação dos containers no terreno estará pronta (terreno 
concretado ou com pedras britas nivelado)? 

Resposta: Sim  

 

Esclarecimento 3: 

- Os locais de descarregamento precisarão de guindaste para descarregar ou 
apenas o caminhão munck tem acesso? 

Resposta:  A empresa entrega a instalação, 

 Conforme itens: 4.2.2. A empresa CONTRATADA deverá arcar com todos os custos 

de instalação, devendo ser providenciada a      mão de obra necessária para a execução do serviço; 

4.3.3. O descarregamento e instalação do produto ficará a cargo da CONTRATADA, 

devendo ser providenciada a mão de obra necessária. 

Esclarecimento 4: 

 
- Percebemos também alguns itens que constam valores, como por exemplo o 
container, portas, janelas e etc. Lembramos que tivemos aumentos no valor dos 
produtos e que podem não ser os mesmos da época em que foi encaminhado o 
orçamento. 

Resposta: Neste tópico acreditamos ser apenas um informativo feito pela 

empresa e não pedido de esclarecimento.  

Portanto, são estes os esclarecimentos ao pedido encaminhado.  

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos. 

Atenciosamente. 

Cuiabá (MT), 08 de outubro de 2021. 

 

 

(Original assinado) 

JOSÉ PAULO SOUZA SANTOS 

Pregoeiro 


