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RES: COCEL - CR029.2020 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NEGOCIAÇÃO)

HS Projetos_Pregão <licitacao@hsprojetos.com.br>
Seg, 18/01/2021 15:49
Para:  Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>
Cc:  Maria Dione Coelho Borges Junqueira <dione.junqueira@sesipa.org.br>; Neilton Carneiro do Nascimento
<neilton@sesipa.org.br>

Prezados,
 
Verificamos os valores es�mados e infelizmente não temos como alcançar os valores mencionados.
Portanto, poderemos fornecer apenas o item 6, conforme proposta apresentada.
 
Ficamos a disposição.
 
a�
 
Iuri Lopes - HSProjetos– 61.3968-9868 
Departamento de Governo 
Visite:www.hsprojetos.com.br 
E-mail: licitacao@hsprojetos.com.br
 
 
De: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>  
Enviada em: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 15:12 
Para: HS Projetos_Pregão <licitacao@hsprojetos.com.br> 
Cc: Maria Dione Coelho Borges Junqueira <dione.junqueira@sesipa.org.br>; Neilton Carneiro do Nascimento
<neilton@sesipa.org.br> 
Assunto: COCEL - CR029.2020 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NEGOCIAÇÃO)
 
Prezados, boa tarde.
	
Em referência à Concorrência n° 029.2020, cujo objeto consiste na  Aquisição de Equipamentos de
Informá�ca para atendimento das necessidades do SESI - DR/PA, conforme Edital e Anexo
I, verificamos que no Lote 01 a empresa HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA LTDA EPP apresentou valores acima do es�mado unitário deste certame.
	
Posto isso, estamos enviado uma planilha anexa a este e-mail com os referidos itens e os valores limites
unitários ao qual podemos aceitar para cada item.
	
Em caso de aceitação desses valores, basta que a empresa cite, em resposta a este e-mail, quais itens
poderão ser reajustados. Os itens que não puderem ser reajustados, não serão homologados.
 
Pedimos que observe se o item a ser reajustado está com menor valor na coluna referente a sua
empresa.
 
Ainda, ressaltamos que estamos à disposição para mais esclarecimentos.
 
Por fim, pedimos urgência na resposta deste e-mail para que possamos dar prosseguimento ao saldo, se
for necessário.
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O prazo para retorno é de 48 (quarenta e oito) horas úteis.
 
 
Atenciosamente,
 
COCEL - Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI DR/PA
Contatos: (91) 4009-4940 / 4919 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br
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