
 

Pregão Eletrônico nº 087/2021/SENAR/MT 

Processo nº: 27046/2021 

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão 
Eletrônico nº 087/2021/SENAR/MT, que tem por a especificação para contratação de 
empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS 
- NOVOS, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – 
SENAR/MT, conforme condições e especificações contidas no instrumento 
convocatório, solicitado pela empresa Mais Módulos. 

1. DA ADMISSIBILIDADE  

Nos termos do item 3.1. do instrumento convocatório em exame, é assegurado 
a qualquer cidadão solicitar esclarecimentos, até as 18:30hs do terceiro dia útil anterior 
à data fixada para abertura da sessão pública. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento 
realizado pela empresa Gráfica Promo, a qual foi encaminhado por e-mail a Comissão 
Permanente de Licitação no dia 28/09/2021, de modo que a sessão de abertura deste 
certame está marcada para ocorrer no dia 13/10/2021. 

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 

Questionamento 1: 

“E referente ao frete como será obrado?? 
Pois tem o valor da locação e tem o frete, como será ??” 

Resposta: Em atenção ao acima questionado, cabe informar que o valor do 
frete deverá estar incluso na proposta apresentada pela empresa para os serviços, 
conforme prevê os itens 4.3.5 e 4.4.2 do Termo de Referência (Anexo I ao Edital), os 
quais transcreve-se abaixo: 

“4.3.5. A empresa se responsabilizará pela entrega do produto, seguindo as 
especificações do contrato aprovado pelo SENAR/MT.” 

“4.4.2. Frete, impostos e seguro de transporte ocorrerão por conta da 
CONTRATADA.” 

Ou seja, no valor proposta pela empresa para a locação deverá constar todos 
os demais valores que que incidem na prestação dos serviços, tais como: frete, 
impostos, mão de obra, etc. 



 

Questionamento 2: 

“Outra coisa no ITEM 7, não aceita proposta pede-se desconto, não entendi” 

 

Resposta: Houve um erro no momento do cadastro dos itens na plataforma. O 
problema já foi sanado. A empresa já pode fazer o cadastro de sua proposta 
normalmente. 

 

 

Portanto, são estes os esclarecimentos ao pedido encaminhado.  

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

Atenciosamente. 

Cuiabá(MT), 29 de setembro de 2021 

 

 

(Original assinado) 

Natanael Marques de Alcantara 

Pregoeiro  

 


