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NOTAS DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

Processo Licitatório 022/2021

Pregão Presencial 003/2021

Data e horário do Pregão: 06 de agosto de 2021 às 13 horas

Objeto: “Registro de Preços, para aquisições futuras e eventuais parceladas de
quadros (para diplomas, honrarias e condecorações) com molduras em alumínio
cromado e com 02 vidros antirreflexos, visando o atendimento em sessões
solenes, cerimoniais e atividades correlatas às reuniões ordinárias e
extraordinárias da Câmara Municipal de Três Corações/MG.”

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Três Corações/MG, no uso de suas
atribuições legais e em nome do Presidente da Câmara Municipal de Três
Corações/MG, após análise do pedido de esclarecimento por parte do sra. Cristina,
representando a empresa: Adonai Comunicação Visual, encaminhada através do
email: atendimento@adonaivisual.com.br, na data de 27 de julho de 2021, vem
através desta esclarecer os seguintes pontos:

I. Questionamento:

“Boa tarde!!!

Gostaria de receber amostra deste quadro por email.

Seria Possível?”

Esclarecimento: De acordo com o descrito no próprio edital, Anexo I, “TERMO DE
REFERÊNCIA”, no item 1. “DO OBJETO” no quadro de Descrição, conforme abaixo:

“Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, 1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência o Registro de preços para futura e
eventual aquisições parceladas de Quadros com 02 (dois) vidros antirreflexo, em moldura de
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alumínio cromado para diplomas, honrarias e condecorações a serem utilizados nas sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes e nos cerimoniais realizados na Câmara Municipal de Três
Corações/MG (CMTC/MG), conforme especificações do quadro abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. Unidade R$ Unitário R$ Total

1 Quadro com 02 (dois) vidros antirreflexo, em
moldura de alumínio cromado, tamanho 50cm x
38cm.

100 Und 98,33 9.833,00

2 Quadro com 02 (dois) vidros antirreflexo, em
moldura de alumínio cromado, tamanho 36cm x
27cm.

200 Und 74,97 14.993,32

...”

Portanto, trata-se de quadros com as mesmas características porém de
medidas diferentes e quantidades distintas para cada medida.

Para maior esclarecimento, segue abaixo as fotos:

Foto 1 - Frente
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Foto 2 - Verso

Foto 3 - Lateral
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Espessura aproximada: 1,5 cm.

A nota de esclarecimento passa a integrar o processo licitatório em referência,
onde será publicada em nosso site oficial, sendo de observância obrigatória por
todos os licitantes.

Três Corações /MG, 28 de julho de 2021.


