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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIEMENTO 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 010/2021/SENAR-AR/MT - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO 

CAMINHÃO, ADAPTADO EM UNIDADE MÓVEL DE ODONTOLOGIA, COM TODAS 

INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIOS, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de 

Mato Grosso – SENAR/MT 

Assunto: Pedido de esclarecimento 

Interessado: FLEXIMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento feito pela empresa FLEXIMEDICAL SOLUCOES EM 

SAUDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.384.026/0001-20, 

com sede na Rua Leônidas Freire, 387 – Vila Liviero, São Paulo/SP – CEP 04185-020, Telef.: (11) 

2372 – 7444, e-mail: valter@fleximedical.com.br acerca do edital de Pregão Eletrônico nº 

010/2021/SENAR-AR/MT, marcado para ser realizado no dia  28/07/2021, às 09h00min (horário 

de Brasília), na Plataforma Eletrônica BBMNET Licitações, através do site: 

www.bbmnetlicitacoes.com.br . 

I. DOS ESCLARECIMENTOS 

A empresa solicita esclarecimento acerca do seguinte ponto: 

“Srs. Vimos através desta solicitar: o valor de referência do LOTE 2 (Unidade Móvel). 

Este valor é fundamental para sabermos o quanto devemos ser meticulosos no custo de 

nossa proposta. 

Neste momento temos 4 EDITAIS para trabalhar, sendo que o de vocês é o único que não 

tem valor de referência. 

Talvez minha Diretoria decline, pois não ter valor de referência é um item que eles entendem 

que não faz sentido e logo fica difícil de trabalhar. 
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Peço que reconsiderem e enviem esta referência, pois assim terei argumentos para 

participarmos. ” 

II. DA RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 

Resposta:  

Inicialmente vale registrar que, a divulgação do valor de referência antes da fase de lances 

do certame constitui uma faculdade da instituição, inicialmente o mesmo não foi divulgado. 

Contudo, considerando a peculiaridade do objeto, como também a instabilidade que a economia 

como um todo vem atravessando nesse momento no nosso país, e ainda, primando pela 

ampliação da concorrência no processo, objetivando conseguir melhores propostas, será 

divulgado o preço de referência do objeto em questão. Contudo, prezando pela isonomia entre 

os participantes iremos divulgar os valores de referência para os dois lotes do processo. Portanto, 

tal informação será acrescentada através de adendo ao edital. 

São os esclarecimentos. 

Colocamo-nos à disposição para mais aclarações. 

Atenciosamente. 

Cuiabá(MT), 19 de julho de 2021 

 

 

(Original Assinado) 

NATANAEL MARQUES DE ALCANTARA 

Pregoeiro - SENAR/MT 

 


