
                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo nº: 08.00602/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 073/2019/SML/PVH 

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE TRANSPORTE SANITÁRIO COM

ACESSIBILIDADE (01 CADEIRANTE),visando atender a Secretaria Municipal

de Saúde – SEMUSA.

Trata-se de esclarecimento encaminhada por e-

mail  a  esta  Superintendência  Municipal  de  Licitações  –

SML, interposta pelo Sr. Diogo Machado, no dia 03/07/2019

às 14h:15min, endereçada a esta Pregoeira.

A Pregoeira, designada em face dos termos da

Solicitação de Esclarecimentos em referência, apresenta o

seguinte entendimento:

DA INTEMPESTIVIDADE

O  presente  Esclarecimento  encontra-se

intempestivo  conforme  dispõe  o  edital,  no  item  2.3  do

instrumento  convocatório  Até 3  (três)  dias  úteis

anteriores a data fixada para abertura da Sessão Pública.

Para  verificação  dos  requisitos  de  admissibilidade  do

presente  esclarecimento  cumpre  verificar  o  Edital  de

Licitação acerca do tema.

2.3. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao
processo licitatório em epígrafe deverão ser enviados ao
pregoeiro até  3  (três)  dias  úteis anteriores  a  data
fixada para abertura da  Sessão Pública, exclusivamente
pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com;

In  casu,  o presente  esclarecimento  foi

encaminhado  para  o  e-mail  informado  no  edital,  em

03/07/2019  às  14h:15min.(Horário  Brasília),  portanto

INTEMPESTIVO. 
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Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: São Cristóvão

Tel. CML  (69) 3901-3639
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A data da sessão de abertura está designada

para o dia 05/07/2019 às 09hs:30Min.(DF), vejamos no Art.

110 da Lei 8.666/93;

Art.  110.  Na  contagem  dos  prazos
estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão  os  dias  consecutivos,
exceto  quando  for  explicitamente  disposto
em contrário. 

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os
prazos  referidos  neste  artigo  em  dia  de
expediente no órgão ou na entidade.

Portanto,  na  contagem  acima  explicitado,  o

último dia para esclarecimento, seria dia  02/07/2019  até

as 14:00hs horário de Brasília(DF).

Desta  forma,  não  preenchido  os  requisitos

minemos exigido no instrumento convocatório,  DECIDO  por

não ACOLHER o presente esclarecimento.

DA CONCLUSÃO

Diante do  acima exposto,  decide-se pela  não

apreciação do mérito do esclarecimento em tela. Informamos

ainda, que a data da realização do certame licitatório

permanece inalterada, ou seja, será realizada no dia 05 de

julho de 2019, às 09hs:30Min. (horário de Brasília), nas

mesmas formas definidas no Edital. 

Porto Velho, 04 de julho de 2019.

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira/SML
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