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Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

Esclarecimentos PE 28/2021 
6 mensagens

falcao.hlcomercial@gmail.com <falcao.hlcomercial@gmail.com> 30 de setembro de 2021 19:07
Para: pregao@dourados.ms.gov.br

*** FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO ***

Olá, eu sou o Falcão, falo em nome da High Level Comercial

 

Gostaria de esclarecer algumas coisas junto aos senhores:

 

1. Sobre os cabos elétricos, o edital apresenta a seguinte descrição:

Os 3 itens são referentes a cabos HEPR com taxa de isolamento 0,6/1kv ? Qual a forma de
fornecimento: serão rolos de 100 metros? Lances com 1000 metros cada? Bobinas? Por favor,
especificar para cada um dos itens.

 

2. Agora referente a documentação...

Anexo o entendimento sobre a questão da participação de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL em
licitações...

Sobre o item 8.2.5, alínea II, III e IV, referente ao Balanço Patrimonial e situação financeira da empresa,
os MEI não são obrigados a apresentar tal documentação pelo fato da legislação desobriga-los do onus
dessa documentação. Por isso, gostariamos de saber se vocês vão aceitar a participação de MEI nessa
licitação sem a obrigação dessas pessoas juridicas apresentarem o seu Balanço uma vez que a Lei 123/06
conforme explicação detalhada em anexo os desobriga ou os senhores nos recomendam pedir a
impugnação do edital nos mesmo argumentos que foram expostos no anexo?

 

Deixamos claro que não é de nosso interesse a impugnação, apenas estamos verificando com essa
admnistração previamente se haverá o mesmo entendimento pois, caso venhamos a vencer, já temos
recursos prontos nos termos do anexo para provar a desobrigação do MEI em apresentar balanço. (Bem
como alvara ou registro em junta comercial, coisa que o CCMEI supre). Temos atestados de capacidade
técnica de pessoa jurídica de direito público no valor de R$ 40.000,00 e até mesmo um pregão que já foi
homologado que somos os vencedores no valor de R$ 140.000,00, e outro que foi homologado (no valor
de R$ 35.000,00) onde era necessário o balanço mas que o entendimento foi o mesmo que estamos
tentando verificar com vocês: por ainda sermos MEI não temos a obrigação de apresentar balanço.

 

Por hora, essas são as dúvidas...

Aguardo o mais breve =)

Qualquer eventualidade, não deixem de entrar em contato conosco.

 

Atenciosamente, Falcão (Lucas F. Lopes)

High Level Comercial

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Fone : (16) 3397.2999 / 9.3500.1575

e-Mail : falcao.hlcomercial@gmail.com

mailto:falcao.hlcomercial@gmail.com
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End: Av. Infante Dom Henrique, 504 – Vila José Bonifácio – Araraquara/SP

 

2 anexos

Microempreendedor Individual MEI nas licitações.pdf 
238K

oledata.mso 
17K

Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 1 de outubro de 2021 08:40
Para: falcao.hlcomercial@gmail.com

Acuso Recebimento
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 1 de outubro de 2021 08:56
Para: SEMSUR - Depto de ILUM Publica Eletricista <eletricasemsur@dourados.ms.gov.br>

Bom dia,

Segue esclarecimento referente ao PE n° 28/2021, sendo necessário responder questionamento 01, sobre o descritivo. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

oledata.mso 
17K

Microempreendedor Individual MEI nas licitações.pdf 
238K

SEMSUR - Depto de ILUM Publica Eletricista <eletricasemsur@dourados.ms.gov.br> 1 de outubro de 2021 13:41
Para: Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

Bom dia. Segue resposta ao esclarecimento solicitado:

Os 3 itens são referentes a cabos HEPR com taxa de isolamento 0,6/1kv ?  SIM
Qual a forma de fornecimento: serão rolos de 100 metros? Lances com 1000 metros cada? Bobinas?
PARA CABOS 25MM² SOLICITAMOS BOBINAS DE 500M CADA. PARA CABOS 6MM² ROLO DE 100M. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Atenciosamente; 

Neilton José Barbosa
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Setor de Iluminação Pública/Engenheiro eletricista
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Dourados
Telefone: (67) 3424-8620 - Celular: (67) 98468-8055

Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 5 de outubro de 2021 14:09
Para: falcao.hlcomercial@gmail.com

Boa tarde,

Segue resposta do esclarecimento n° 01.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 5 de outubro de 2021 14:09
Para: falcao.hlcomercial@gmail.com

Segue resposta do esclarecimento n° 02.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Resposta HIGH LEVEL COMERCIAL.pdf 
1050K
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