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Comercial - 1 <comercial1@grupoasaempresarial.com.br> 25 de janeiro de 2018 10:29
Para: pregoes.sml@gmail.com

A Prefeitura Municipal de Porto Velho 

Em atenção ao Pregoeiro e equipe de apoio

Referente Pregão Eletrônico nº 4/2017

Prezados,

 Solicitamos esclarecimentos sobre a fonte de recurso (dotação orçamentaria) destinada para contratação referente
ao pregão supracitado, conforme segue:

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ESTIMADO 
10.1. As despesas decorrentes da futura contratação estão consignadas no Orçamento da SEMUSA/2018, assim
detalhado: 
Projeto atividade: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 01.23 – Cota-parte de Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 

A verba designada para aquisição dos objetos, são fonte de: 
 (   ) Recurso Próprio da Prefeitura     (   ) Convênio   (    ) Emenda Parlamentar   (   ) Outros

 Sendo, Recurso Próprio da Prefeitura, solicitamos informar se o valor já está disponível em conta, e se os prazos
de pagamento são realizados dentro dos prazos previstos?

 Sendo, Convênio, qual a origem e nº de repasse do mesmo, e se houver contrapartida do município qual o valor
real ou porcentagem de cada?

 Sendo, Emenda Parlamentar informar o nº de repasse, e se já está disponível em conta para pagamento.

 Sendo, Outros solicitamos especificar qual a fonte e origem do mesmo?

 

Sendo a solicitação feita tempestivamente, aguardamos deferimento e resposta para este.

--  
Atenciosamente, 
  
Caroline Stresser 
Grupo Asa Empresarial Ltda 
Fone: (41) 3388-3400 
Fax: (41) 3388-3431 
comercial1@grupoasaempresarial.com.br 
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Para: Comercial - 1 <comercial1@grupoasaempresarial.com.br>

Bom dia, enviaremos o seu questionamento para a Secretaria responsável pelo recurso, logo retornamos com a
devida resposta.

Atenciosamente, 

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
Tel: (69) 3901-3639

mailto:comercial1@grupoasaempresarial.com.br
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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 25 de janeiro de 2018 11:01
Para: DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

Bom dia, considerando que esta Secretaria é responsável pela fonte de
recurso orçamentário, segue o pedido de Esclarecimento, referente a
Errata do PE 004/2017 SRP Nº 004/2017 do Processo 08.00412/2016 -
Aquisição de Materiais e Equipamentos Cirúrgicos (Foco Cirúrgico,
Bistruri e outros). Considerando que os motivos alegados pela referida
empresa são de conhecimento e competência desta Secretaria. 

Certos de poder contar com o apoio de Vossa Senhoria,
solicitamos URGÊNCIA na resposta, considerando os prazos legais
impostos pela Lei nº. 8.666/93, visto o exíguo prazo que nos é
conferido para responder o questionamento ser de até 24 horas.

Por Favor, Confirmar o Recebimento!!!

Atenciosamente,

Lidiane Sales Gama Morais

Pregoeira/SML

Tel: (69) 3901-3639

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Comercial - 1 <comercial1@grupoasaempresarial.com.br> 
Data: 25 de janeiro de 2018 10:29 
Assunto: ESCLARECIMENTO - Fonte de Recurso - PE 4/2017 - (36343) 
Para: pregoes.sml@gmail.com
[Texto das mensagens anteriores oculto]

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com> 26 de janeiro de 2018 11:28
Para: SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Prezada Senhora, 

A presente licitação tem como objeto " REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS (FOCO CIRÚRGICO, BISTURI, ELETRODO E OUTROS)" , tal
sistema de compras é regido pela Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações e pela Lei nº 10.520/02 - que rege o sistema de
aquisições Registro de Preços. 
Acerca da dotação orçamentária, essa será consoante a Lei Orçamentária Anual - LOA 2018. Quanto ao pagamento
das aquisições está discriminado o procedimento no item 24 do presente edital. 
Cabe ainda mencionar o Decreto nº 7.892/03 que regulamenta o sistema de registro de preço: § 2o  Na licitação para
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização
do contrato ou outro instrumento hábil, portanto, nesse momento não cabe indicar a comprovação de recurso como
solicitado.
 Nesse mesmo Decreto, observa-se o Art. 16:  A existência de preços registrados não obriga a administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições. Portanto, concluímos que a SEMUSA  seguirá esses diplomas
legais em suas contatações. 
Esperamos ter contribuído com o procedimento, 
Att

ALINE SILVA LIMA
Gestora do Núcleo de Urgência e Emergência

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade 
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho

mailto:comercial1@grupoasaempresarial.com.br
mailto:pregoes.sml@gmail.com
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Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Para: Comercial - 1 <comercial1@grupoasaempresarial.com.br>

Bom dia senhora licitante, segue a Resposta de seu questionamento, referente ao PE 004/2017 SRP Nº 004/2017.

Atenciosamente,

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
Tel: (69) 3901-3639

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com> 
Data: 26 de janeiro de 2018 11:28 
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - Fonte de Recurso - PE 4/2017 - (36343) 
Para: SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>
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