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Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

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

nº 011/2021/SENAR/MT, que tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE CARGA E LOGÍSTICA REVERSA DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS E 

CASE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para atender ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições e 

especificações contidas no instrumento convocatório, solicitado pela empresa 5 

ESTRELAS. 

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 5 ESTRELAS, a qual foi encaminhado por e-mail a Comissão Permanente 

de Licitação no dia 18/02/2021. 

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: 

“Intencionamos a participação no Pregão Presencial n° 011/2021, que tem como 

objeto a Prestação de serviço de transporte terrestre de carga e logística reversa 

de materiais institucionais e case de equipamentos de informática, para atender 

ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, e 

gostaríamos de sanar uma dúvida: 

- O pagamento será efetuado por km rodado ou por diária?” 

Resposta: Em atenção ao acima questionado, cabe informar que consoante se 

observa do Termo de Referência, a unidade de medida a ser praticada será frete mínimo 



 

e valor do quilograma (kg) quando a quantidade a ser transportada não se enquadrar 

em nenhuma das opções de frete mínimo. Desta feita, o pagamento será de acordo com 

a quantidade (quilograma) a ser enviado para transporte. 

Portanto, são estes os esclarecimentos ao pedido encaminhado.  

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

Atenciosamente. 

Cuiabá(MT), 19 de fevereiro de 2021 

 

 

  (Original assinado) 

Julean Faria da Silva 

Pregoeiro 


