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

Proc. 02.00044/2019

Fls. _____________

Visto: ___________

Processo nº: 02.00044/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 065/2019
Objeto:  REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PENSO (AGULHA RAQUI, ALGODÃO, BARAKA, COBRE CORPO...), visando atender às
necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Porto Velho.

A  licitante,  ANDRÉIA  BASSANI, manifestou-se  através  de e-mail
enviado  ao  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando  esclarecimento
referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 065/2019, datado de
10/06/2019 às 12h:56min.

A  Pregoeira,  designada  em  face  dos  termos  da  solicitação  em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta
tempestivamente pelo senhor ora citada, em conformidade com edital,
senão vejamos:

2.3.  Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até o dia, 3 (três) dias úteis anteriores
a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas
diretamente  aos  licitantes  interessados  e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,
no campo MENSAGENS, no link correspondente a este
edital.

II – DO QUESTIONAMENTO

 Em síntese, A licitante, ANDRÉIA BASSANI alega o seguinte: 

Boa tarde!
Referente ao item 13, está pedindo na descrição os 
dois tamanhos 10cmX10m e 5,0cmx10m? Gostaria de um 
esclarecimento?
Aguardamos retorno!

13 ESPARADRAPO  MICROPORE
10CMX10M-Fita  microporosa

Unidade 6.084
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5,0cmx10m  em  rolo. A  Fita
Microporosa  é  confeccionada
com substrato de não tecido
à base de fibras de viscose,
resina  acrílica  e  massa
adesiva  à  base  de
poliacrilato  hipoalérgico.
Aquorepelente.  Excelente
fixação  em  qualquer  região
do corpo. Validade mínima de
01 após entrega, Registro na
ANVISA/MS. 

III - DO ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é um
procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos
coordenados, voltada de um lado, a atender o interesse público, e de
outro,  a  garantir  a  observância  dos  princípios  da  legalidade,
moralidade, isonomia, igualdade, bem como todos os princípios que
regem os procedimentos licitatórios, de modo que todos licitantes
possam  disputar  entre  si,  a  participação  em  aquisições  e
contratações que as pessoas jurídicas de direito público entendam
realizar com os particulares.

Diante dos fatos arguidos, considerando que a resposta
não depende da pregoeira e são de conhecimento e competência da
Secretaria Requisitante, enviamos um OFÍCIO Nº 401/SML/2019 do dia
11/06/2019  e  para  o  e-mail  dasemusa@hotmail.com,  para  a análise  e
manifestação a cerca dos fatos suscitados e em Resposta através do
e-mail, a secretaria respondeu o seguinte:

Senhora Pregoeira

Em atenção ao Oficio nº 401/2019/SML, informamos
que  iremos  considerar  o  descritivo  abaixo  em
virtude  da  cotação  (tamanho  10x10),  cabendo  as
seguintes  correções  no  item  13: 
onde se lê: 
ESPARADRAPO  MICROPORE  10CMX10M-Fita  microporosa
5,0cmx10m  em  rolo.  A  Fita  Microporosa  é
confeccionada com substrato de não tecido à base de
fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva
à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente.
Excelente  fixação  em  qualquer  região  do  corpo.
Validade  mínima  de  01  após  entrega,  Registro  na
ANVISA/MS.  
Leia-se:
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 ESPARADRAPO  MICROPORE  10CMX10M-Fita  microporosa 
em  rolo. A  Fita  Microporosa  é  confeccionada  com
substrato  de  não  tecido  à  base  de  fibras  de
viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de
poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente
fixação  em  qualquer  região  do  corpo.  Validade
mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.

Atensiosamente, 
Carla dos Santos

IV – DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, prestados os esclarecimentos conforme acima, decido receber a
presente  resposta,  encaminhando  a  presente  Resposta  à  Empresa  que  o
solicitou, divulgando-a também no link relativo ao Pregão em referência, no
Portal da Prefeitura de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br) e no Sistema
Licitações-e  (www.licitacoes-e.com.br),  para  ciência  de  todos  os
participantes. 

Porto Velho, 13 de Junho de 2019. 

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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