
Seção de Informática do SAAE de São Mateus 

De: "Seção de Informática do SAAE de São Mateus" <informatica@saaesma.com.br>
Data: 07/06/2017 hh:mm:ss 14:57
Para: "Leila Oliveira" <licitacao@sagamedicao.com.br>
Anexar: Resposta a solicitação de esclarecimento da SAGA.pdf; Resposta a solicitação de esclarecimento da 

RAEM.pdf
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimento

b2ágina 1 de 2

07/06/2017

Boa tarde!

Segue em anexo a resposta com relaÃ§Ã£o a descriÃ§Ã£o do item 02 e a abertura serÃ¡ adiada 
para 23/06.
Quanto a dÃºvida da alÃnea h item 5.2 do edital â€œ EstÃ¡ claro que sua empresa terÃ¡ o 
prigilÃ©gio de 15% do item 1. No entanto nÃ£o impede da sua participaÃ§Ã£o nos 85% do referido 
itemâ€.

sds,

Seleste

From: Leila Oliveira
Sent: Tuesday, June 06, 2017 3:02 PM
To: informatica@saaesma.com.br ; saae@saaesma.com.br
Cc: 'Liliane DurÃ£es'
Subject: ENC: SolicitaÃ§Ã£o de Esclarecimento

Boa tarde,
Prezados, segue novamente a nossa solicitaÃ§Ã£o de esclarecimento. 
Solicitamos ainda que nos esclareÃ§a a seguinte dÃºvida: No capÃtulo V - DAS PROPOSTAS 
(Envelope 1) item H diz: â€œFica estabelecido a cota de 15% do item 01 para EPP/ME, conforme 
inciso III do artigo 48 da LC 147/2014.â€
Dessa forma, gostaria de saber se no montante de 3200 peÃ§as solicitadas no item 1 devemos 
descontar os 15% referente a micro empresa, uma vez que somos mÃ©dia empresa?

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

De: Leila Oliveira [mailto:licitacao@sagamedicao.com.br] 
Enviada em: terÃ§a-feira, 6 de junho de 2017 12:30
Para: 'saae@saaesma.com.br' <saae@saaesma.com.br>; 'informatica@saaesma.com.br' 



<informatica@saaesma.com.br>
Cc: 'Liliane DurÃ£es' <licitacao1@sagamedicao.com.br>
Assunto: SolicitaÃ§Ã£o de Esclarecimento

AO SETOR DE LICITAÃ‡ÃƒO DO SAAE DE SÃƒO MATEUS
Boa tarde,
Prezados, a empresa Saga mediÃ§Ã£o LTDA, vem por meio de sua representante legal apresentar 
solicitaÃ§Ã£o de esclarecimento referente ao pregÃ£o presencial nÂº 06/2017 cujo objeto Ã© aquisiÃ§Ã£o 
de hidrÃ´metro.
Solicito que analisem o nosso requerimento e nos envie resposta o mais breve possÃvel pois temos muito 
interesse em participar do referido certame.
Fico no aguardo e desde jÃ¡ agradeÃ§o.

Atenciosamente,
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