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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/AMS–IS/2021 
Processo Administrativo nº. I – 9.981/2021 
Tipo: Menor preço item. 
 
 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de material de consumo laboratorial, conforme 
Anexo I do Edital. 
 
 

ESCLARECIMENTOS 
 

O Superintendente, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os 
regimentos estatuídos pelas Leis Federais nº. 8.666/93 e suas alterações e a Lei Federal nº. 
10.520/02, vem por meio deste esclarecer que, conforme Ato Convocatório, o objeto está divido em 
cota ampla e reservada, como consta às sub-cláusulas “2.4” e “2.5”, senão vejamos: 

 
2.4. A Cota Ampla Concorrência – correspondente a 75% 
(setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, 
destinado à participação dos interessados que atendam aos 
requisitos deste edital; 
2.5. Cota Reservada – correspondente a 25% (vinte e cinco 
por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à 
participação de empresas enquadradas como Microempresas 
– ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da 
sua participação na Cota Ampla Concorrência; 

 

 

Conforme se denota na Observação no Anexo I – Especificações Técnicas do Objeto, 
a propostas de preços deverão ser efetuadas separadamente: 
 

As cotas de ampla concorrência e reservada, devem ser 
ofertadas separadamente. 

 

 

Cabe ressaltar que a sub-cláusula  6.4.5 estipula que caso a mesma empresa seja 

vencedora de ambas as cotas, a contratação ocorrerá  pelo menor preço ofertado: 

 
6.4.5. Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a 
Cota Ampla concorrência, a contratação deverá ocorrer pelo 
menor preço ofertado pela empresa. 

 
 

Em que pese ao questionamento referente a proposta eletrônica, esclarecemos que não 
foi exigência do instrumento convocatório, sendo que a proposta física será lançada por servidor na 
sessão de abertura. 
 

Itapecerica da Serra, 12 de Julho de 2021. 
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