
Licitação Boituva 

De: "Licitação Boituva" <licitacao@boituva.sp.gov.br>
Data: quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 16:20
Para: "LASER TECH" <admlasertech@gmail.com>
Cc: <setor.licitacao@boituva.sp.gov.br>
Assunto: Re: Fwd: ESCLARECIMENTO PR 96/2022
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Prezados, boa tarde!

Em atenção ao pedido de esclarecimento, segue resposta da Secretaria Requisitante (Educação):

Inicialmente esclarecemos que o certame será realizado por LOTE cujo os itens que 

integram o lote são de mesma natureza. A presente licitação foi dividida em 9 (conjuntos) para fases 

escolares distintas, isto é, cada conjunto é composto por determinada quantidade de itens, deste lote, 

que serão entregues diretamente nas unidades escolares pelo licitante vencedor.

O item EJA trata-se também de um conjunto para o segmento escolar Educação de 

Jovens e Adultos.

Atenciosamente,

Departamento de Licitações.

From: LASER TECH
Sent: Wednesday, December 14, 2022 8:30 AM
To: licitacao@boituva.sp.gov.br
Subject: Fwd: ESCLARECIMENTO PR 96/2022

---------- Forwarded message ---------
De: LASER TECH <admlasertech@gmail.com>
Date: ter., 13 de dez. de 2022 às 18:13
Subject: ESCLARECIMENTO PR 96/2022
To: <licitação@boituva.sp.gov.br>

Boa tarde! Espero que estejam bem! 
Referente ao pregão presencial de n° 96/2022 com data para realização na próxima quinta feira, 
solicitamos esclarecimento referente a forma em que serão adquiridos os itens do pregão. Vimos 
que no ANEXO I é composto por um único lote, porém logo na página 37, também identificado 
como ANEXO I, os itens são separados em lotes de acordo com a etapa de ensino. Há também a 
informação separada de alguns kits que seriam para o EJA, mas não informa se é parte de algum 



lote único, pois no mesmo descritivo do suposto lote, há uma repetição do mesmo item. 
Ficou confusa a informação e a separação dos lotes, poderiam nos esclarecer por favor.

Ficamos no aguardo, obrigada.

Atenciosamente,

VITÓRIA RODRIGUES

Departamento de Licitação
(15) 3019-2534
(15) 3418-2381
admlasertech@gmail.com (e-mail)
(15)98125-4662 (WhatsApp)
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