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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03

Bom dia!

Venho por meio deste, solicitar esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico n° 28/2017.

1. Se o fornecimento será feito através de Nota Fiscal de vendas ou serviço ?
2. Haverá algum tipo de retenção na Nota Fiscal ?
3. Pedimos confirmar se poderá ser emitida Nota de serviço com base na portaria CAT n° 54 
de 16 de outubro de 1981, para o objeto licitado ?
4. Que tipo de empenho será fornecido para o esta licitação, Ordinário ou Global ?
5. Qual será a forma de envio dos dados variáveis e fotos para o item 12 e 96?
6. Quais são as características técnicas do Cordão acessório do item 12 e 96? Ex:

Cor:

Material (Poliéster ou acetinado):

Tipo de impressão (Silk ou digital):

Medidas:

Quantidade de cores de impressão:

Impressão 1 ou 2 faces (frente/verso):

Tipo de Acabamento:

Aguardo retorno.

RESPOSTA

Diante do questionamento, quanto ao Pregão Eletrônico nº 28/2017, consultamos o setor

solicitante. Nesse caso, segue os esclarecimentos:

1. Se o fornecimento será feito através de Nota Fiscal de vendas ou serviço ?
Resposta: Como será uma compra, nota fiscal de venda.
2. Haverá algum tipo de retenção na Nota Fiscal ?
Resposta: As retenções previstas em lei.
3. Pedimos confirmar se poderá ser emitida Nota de serviço com base na portaria CAT n° 54
de 16 de outubro de 1981, para o objeto licitado ?
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Resposta: Não pederá ser emitido nota de serviço, tendo em vista que o pregão trata-se de
compra/aquisição.
4. Que tipo de empenho será fornecido para o esta licitação, Ordinário ou Global?
Resposta:  Via  de  regra  os  empenhos  de  pregões  SRP  são  ordinários,  mas  poderá  ser
estimativo, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração.
5. Qual será a forma de envio dos dados variáveis e fotos para o item 12 e 96?
Resposta: Serão enviadas via email em anexo compatível com layout também em anexo. 
6. Quais são as características técnicas do Cordão acessório do item 12 e 96?
Resposta: Obedecer o descritivo da proposta. O fornecedor deve se ater à descrição do item
e formular sua proposta. Serão solicitadas amostras, as quais o setor solicitante avaliará se
estão de acordo com os resquisitos mínimos de qualidade para o item. 

Hellany Alves Ferreira
Presidente da CPL/UFPI em exercício

Siape: 2180963
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