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Ref.: Pregão Eletrônico MSG 007/2021  

 

Questionamento encaminhado por correio eletrônico, no dia 05 de maio de 2021, às 17:36: 

“Boa tarde sr. pregoeiro, gostaria de solicitar esclarecimento a respeito do Pregão eletrônico n° 07/2021 que 
ocorrerá no dia 18/05/2021 no portal do compras governamentais: 

1) Ao cadastrar a proposta verificou-se a divergência na quantidade de itens, no sistema constam para  fins 
de cadastramento apenas 1 item, e no edital contam dois itens diversos um do outro, em quantidade e 
especificação, essa divergência é proposital? Se sim como será a forma de julgamento das propostas, seria 
a somatória de ambos os itens ou o valor global total ofertado?” 

RESPOSTA DA MSG:  

Deverá ser cadastrado no sistema apenas o valor global da proposta, tendo em vista que a forma de 

julgamento das propostas será pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme item 9.1. do Edital. A proposta de 

preços que deverá vir detalhada, conforme anexo II do Termo de Referência.  

 

O inteiro teor do presente Esclarecimento 03 ao Edital do Pregão Eletrônico MSG 007/2021 será 

disponibilizado no site da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., www.msgtrans.com.br, menu Licitações 

– Licitação em andamento, para ciência de todos os interessados, bem como no portal do COMPRASNET. 

 

Jundiaí, 06 de maio de 2021. 

 

Rebecca Manhães Muniz de Oliveira 

Pregoeira 
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