
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 08.00498/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 017/2017
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos
“Comprimidos de Controle Especial”, visando atender à Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme disposições deste
Edital e seus anexos.

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

I. DO RECEBIMENTO DO ESCLARECIMENTO:

A  empresa  Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares
Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 02.520.829/0001-40, com
sede na Rodovia BR 480, nº 180, Barão de Cotegipe – RS,
por  meio  do  e-mail  editaleletronico@dimaster.com.br,
solicitou esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico
nº. 017/2017, nos 26 dias do mês de setembro do ano de
2017.

A Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, com sede na Av. 62
A,  419,  Jardim  América,  Rio  CLaro  -  SP,  inscrita  no
CNPJ/MF sob o nº. 67.729.178/0001-49, protocolou pedido de
esclarecimentos  no  dia  26.09.2017  através  do  e-mail:
priscila.silva@rioclarense.com.br.

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. 

Os  pedidos  de  esclarecimentos  devem  estar  tempestivos
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;”
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Os esclarecimentos que originaram este expediente, foram
encaminhados ao e-mail desta Superintendência Municipal de
Licitações, no dia 26.09.2017, com a disputa do Pregão
Eletrônico nº. 017/2017 marcado para 09.10.2017. Diante da
tempestividade  acolho  a  referida  esclarecimento,  razões
pelas quais, passamos a análise:

I. DO PEDIDO:

a) Esclarecimento  da  empresa  Dimaster  -  Comércio de
Produtos Hospitalares Ltda:

“Venho por meio deste solicitar esclarecimento
referente algumas dúvidas do Pe 017/2017.
Qual valor devo cadastrar no site do banco do
Brasil? O valor unitário de cada item ou o valor
total do item?
Devo anexar minha proposta no site do banco do
brasil?  ou  o  preenchimento  no  site  é  o
suficiente?”

b) Esclarecimento  da  empresa  Comercial  Cirúrgica
Rioclarense Ltda:

“Sr.  Pregoeiro,  solicito  esclarecimento
referente ao PE. 17/2017: 
Ao cadastrar a minha proposta no site do Banco
do Brasil, devo cadastrar o valor unitário ou
total do item?
Qual será o critério de julgamento?”

“Sr.  Pregoeiro,  solicito  esclarecimento
referente ao PE. 017/2017:
Ao cadastrar a minha proposta no site do Banco
do Brasil, devo cadastrar o valor unitário ou
total  do  item?  Qual  será  o  critério  de
julgamento?
A proposta e o registro deveram ser anexados no
momento do cadastro da proposta eletrônica (para
a disputa) ou apenas constar as informações e o
número do registro no campo “Descrição Detalhada
do Objeto Ofertado”? Pois nos itens abaixo não
cita  se  temos  que  inserir  a  proposta  e  o
documento do registro na Anvisa (sendo que no
site aceita arquivo com máximo 500 KB.): 
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5.1.7.  Informações  como:  Marca,
modelo/referência  deverão  constar  do  campo
próprio  do  sistema,  devendo,  quando  forem
solicitadas  neste  instrumento  convocatório,
outras  informações  julgadas  necessárias  e
pertinentes  a  serem  prestadas  no  campo
“Informações Adicionais” do formulário proposta
do sistema eletrônico e na proposta escrita.
5.1.10. REGISTRO SANITÁRIO DO PRODUTO - Deverá
ser  entregue  junto  com a  proposta  de  preços,
prova  de  registro  material  emitido  pela
ANVISA/MS, ou de sua isenção (ser for o caso), e
ainda cópia da publicação de registro junto ao
Diário Oficial da União;”

II. DA RESPOSTA:

Informamos que para fins de cadastramento da
proposta no Sistema do Licitações-e, antes da disputa, é
necessário informar a Marca, modelo/referência e o VALOR
TOTAL DO ITEM, conforme o descrito no Edital, em especial
nos itens 5.1.7 e 5.1.8. Demais informações como Registro
da ANVISA e valor unitário deverão constar na proposta do
ARREMATANTE do Lote, a ser encaminhado por e-mail, no pra-
zo informado no Sistema por esta Pregoeira adequada ao
lance final. Vale ressaltar o que dispõe o item 5.1.5:
“Qualquer elemento que possa identificar a licitante im-
porta desclassificação da proposta, sem prejuízo das san-
ções previstas nesse Edital.”

O critério de julgamento da proposta será con-
forme o Edital, primordialmente o item 8: 

“8.1. O critério de julgamento será exclusiva-
mente o de MENOR PREÇO POR ITEM, sendo que as
propostas deverão conter preços unitários e to-
tais para o item, sob pena de desclassificação.”
“8.1.1. Os preços unitários e totais referidos
no item 8.1, deverão, devidamente, estar compa-
tíveis aos de mercado, estimados pela Adminis-
tração.”
“6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
(…)  6.1.2. (…)  II.  Constar Preços unitários e
total por item, em Real, utilizando-se apenas
duas casas decimais após a vírgula, expressos em
algarismos arábicos, de forma clara e precisa,
limitado rigorosamente ao objeto desta licita-
ção, sem alternativas de preços ou qualquer ou-
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tra condição que induza o julgamento a ter mais
de um resultado, ficando estabelecido desde já,
que na hipótese de divergência entre um e outro,
a Pregoeira adotará o preço unitário para fins
de apuração do real valor da proposta”

III. DA CONCLUSÃO:

Ex positis, com base nas razões de fato e de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  os  pedidos  de
esclarecimentos  interpostos  e  encaminho  os  devidos
esclarecimentos  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº.
017/2017. 

Porto Velho, 28 de setembro de 2017.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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