MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2014
ESCLARECIMENTO II
Prezados Senhores interessados,
Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar da licitação em
referência, informamos o que segue:
PERGUNTAS:
O item 69 do grupo 18 Elástico está junto com uma caixa de transportes (68). Assim, são materiais
distintos e sendo comprados em grupo prejudicarão o processo de licitação, onde provavelmente o valor
final unitário será maior do que esse item sendo licitado separadamente.
Solicitamos a separação deste item e aproveitamos para pedir a arte do elástico, pois colorido pode ser
com diversas cores.
ELÁSTICO EM TECIDO NA COR BRANCA COM AS INSCRIÇÕES DO ÓRGÃO EM LETRA
COLORIDA, TIPO SILK-SCREEN, MEDIDAS: 40CM COMPRIMENTO X 3,50CM LARGURA,
TAMANHO DA INSCRIÇÃO: 7CM, PACOTE COM 50 UNIDADES - INSCRIÇÃO: "MEC"
RESPOSTA:
Prezado(a) Licitante,
Em resposta o questionamento de Vossa Senhoria, vimos informar que os itens 68 e 69 do Grupo 18 Referente ao Pregão Eletrônico nº 20/2014 no demonstrativo contábil de nosso centro de custos, os
quais esta localizado e demonstrados os seus resultados na CONTA CONTÁBIL DE MATERIAIS DE
ACONCIONAMENTO - Código 334930.19, ou seja, este Centro de Custos é uma unidade do Órgão
(uma seção, um departamento, uma pessoa ou um processo) com custos diretos que lhe possam ser
imputados. Através do Balanço Orçamentário, aponta-se os centros de custo das áreas da aquisição,
além dos custos diretamente associados, são-lhe também atribuídas determinadas percentagens dos
custos gerais da Contabilidade Pública, permitindo assim isolar os custos totais de funcionamento dessa
unidade.
Além de facilitar o processo de controle, a criação dos centros de custo permite também atribuir
responsabilidades aos gestores de cada unidade podendo, por isso, ser também designados por centros
de responsabilidade.
Segue em anexo os documentos comprobatórios da descrição do fato em epígrafe, juntamente com as
fotos dos matérias pertinentes ao GRUPO 18 que são materiais de acondicionamento.
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Atenciosamente,

Josefa Herculano Alves
Pregoeira

