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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PRÓ – REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAD
COORDENADORIA PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

A empresa L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob n°19.568.836/0001-15, Insc. Estadual: 19.535.008-1, sediada na 

Rua Francisco Mendes nº 671, no bairro Porenquanto, na cidade de Teresina,PI, CEP: 64000-780 

neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. AUGUSTO CÉSAR ANDRADE 

LINHARES, portador do CPF: 015.421.353-54 –vem através deste, requerer, respeitosamente, 

esclarecimentos sobre a validade dos preços de referência utilizados neste pregão, tendo em visto 

que quase sua totalidade encontram-se inexequíveis e impraticáveis.Podemos citar com exemplo: 

os itens 48, 49 e 50 do Grupo 13, nos quais os preços não condizem com a unidade exigida no 

edital. Os itens 57, 58, 59, 67 e 68, entre outros estão totalmente fora da realidade. Podemos dizer 

sem exitar, que o edital todo está com preços de referências totalmente fora da realidade, já que, se

tratando de grupos, a maioria dos itens estando com preços inexequíveis, o grupo todo fica 

prejudicado.

Desta forma, coloco vossa empresa a disposição para envio de uma proposta com os itens que 

trabalhamos deste referido pregão, podendo ser pedido também a outras empresas, e se confirmar

o real preços dos produtos a serem licitados.

Termos nos quais,

Espera deferimento.

Teresina, 16 de Outubro de 2017

AUGUSTO CESAR ANDRADE LINHARES
SOCIO - ADMINISTRADOR
(86) 98113-3061
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RESPOSTA

Diante  do  questionamento  quanto  aos  preços  estimados  para  os  itens  do  Pregão

Eletrônico nº 30/2017, informamos que:

1.  Diante  do seu pedido  de esclarecimentos,  o  processo licitatório  foi  encaminhado ao setor

responsável pela pesquisa de preço e a mesma foi revidada. Os preços da maioria dos itens

foram atualizados e serão divulgados por meio de aviso no próximo dia últil (20/10/2017), tendo

em vista que dia 19/10/2017 é feriado estadual.

2. Solicitamos que os fornecedores aguardem a divulgação na nova planilha de preços estimados

para os itens do Pregão Eletrônico nº 30/2017. 

Teresina-PI, 18 de outubro de 2017. 

Hellany Alves ferreira
Presidente da CPL/UFPI em exercício

Siape: 2180963
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