
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 08.00467/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 048/2018
Objeto: Aquisição  de  Equipamentos  Hospitalares  Permanentes,
visando  atender  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,
conforme disposições deste Edital e seus anexos.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

I. DO RECEBIMENTO DOS ESCLARECIMENTOS:

Empresa  GIGANTE RECÉM-NASCIDO LTDA – EPP, por meio do e-mail
comercial2@gigante.com.br,  solicitou  esclarecimento  quanto  ao
Edital do Pregão Eletrônico nº. 048/2018, no dia 04 de maio de
2018.

Através do e-mail comercial2@lucadema.com.br, empresa LUCADEMA
SOLUÇÕES  PARA  LABORATÓRIOS,  no  dia  09  de  maio  de  2018,
solicitou  esclarecimentos  quanto  ao  Pregão  Eletrônico  n.
046/2016.

A empesa DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, no dia
10  de  maio  de  2018,  por  meio  do  e-mail
medicamentos@dentalmedica.com.br,  encaminhou  pedido  de
esclarecimento.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os  presentes  pedidos  de  esclarecimentos  não
comportam análise de cabimento ou rigorismos quanto à forma de
apresentação,  porquanto  tem  por  finalidade  aclarar  ponto
obscuro  ou  necessário  a  melhor  compreensão  dos  termos  do
instrumento  convocatório  para  formulação  de  proposta  pelo
licitante interessado, cabendo entretanto a análise relativa a
tempestividade. 

O pedido de esclarecimento deve estar tempestivo
conforme  o  disposto  no  Edital nos itens  2.3 do  instrumento
convocatório: “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 via e-mail para o
endereço pregoes.sml@gmail.com;”

Os esclarecimentos que originaram este expediente,
foram encaminhados ao e-mail desta Superintendência Municipal
de Licitações, entre os dias 04.05.2018 a 10.05.2018, com a
disputa  do  Pregão  Eletrônico  nº.  048/2018  marcado  para
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16.05.2018.  Diante  da  tempestividade,  acolho  os  demais
esclarecimentos,  razões  pelas  quais,  passamos  a  análise  de
todos incluindo o intempestivo:

I. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

Os pedidos de esclarecimentos versam sobre o Lote
13 (ESTUFAS),  solicitando a indicação do volume da estufa, pois o
equipamento não informa com quantos litros seria essa Estufa. 

II. DA ANÁLISE TÉCNICA:

Posto  isto,  considerando  os  quesitos  de  caráter
técnico, encaminhamos os autos a Secretaria Municipal de Saúde
para análise e emissão de Parecer Técnico acerca dos pedidos
esclarecimentos, sendo informado que as Estufas deverão possuir
75 litros.

III. DA CONCLUSÃO:

Desta feita, considerando o posicionamento da área
técnica  solicitante  quanto  a  modificação  no  Item  13  para
acrescentar o volume da ESTUFA. 

Ex  positis,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  os  pedidos  de
esclarecimentos  interposto,  encaminhando  os  devidos
esclarecimentos do Edital do Pregão Eletrônico nº. 048/2018,
com a consequente alteração do Edital de Licitação conforme
redação sugerida pela Secretaria Municipal de Saúde, em face da
necessidade de evitar exigências que possam ser interpretadas
como  desarrazoadas  ou  restritivas  sem  que  haja  qualquer
justificativa  plausível  para  tanto,  em  atendimento  aos
Princípios da Legalidade, Vantajosidade, Ampla Concorrência e
outros.

Registre-se que em observância ao que preceitua o
§4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93, que a alteração decorrente
desta impugnação será divulgada mediante publicação do Aviso de
Errata  pelos  mesmos  meios  em  que  foi  publicado  o  Aviso  de
Licitação original e reabertos os prazos.

Porto Velho, 14 de maio de 2018.

Janíni França Tibes
Pregoeira/SML
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