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

Processo: 02.00417/2019
Pregão Eletrônico n. 012/2020/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
INSTRUMENTAIS  CIRÚRGICOS  (AFASTADORES,  BANDEJA,  CABO  DE  BISTURI,  ETC),
conforme disposições deste Edital e seus anexos.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se  de  análise  e  reposta  a  Pedido  de  Esclarecimento
formulado  pela  Empresa  identificada  nos  autos  como  LOKTAL  MEDICAL
ELETRONICS INDÚSTRAI E COMÉRICO Ltda., conforme e-mail autuado nas fls.
do processo em epígrafe, o qual passo à análise nos termos abaixo. 

I – DO RECEBIMENTO

Preliminarmente, convém consignar que Pedidos de Esclarecimentos
formulados  em  face  de  Editais  de  Licitação  para  aclarar  questões
procedimentais relativas às licitações públicas não comportam rigorismos
quanto à forma de apresentação, já que a própria Lei silenciou sobre o
tema. 

Em que pese o exposto, é indispensável analisar o atendimento à
tempestividade do pedido de esclarecimento, uma vez que o prazo para tanto
foi previamente estabelecido no subitem 2.3 do Edital de Licitação, criando
um lapso temporal para o exercício do Direito por parte das Licitantes e
uma regra a ser observada pela Administração. 

No tocante ao tema, em vista da data de abertura das propostas
ter sido designada para o dia 16.03.2020, tal como estabelecido no subitem
1.4 do instrumento convocatório e, recebido o presente pedido no e-mail
desta SML informado no Edital (pregoes.sml@gmail.com) às  15h53min do dia
09.03.2020 (fls. 605), estando comprovada a tempestividade do presente,
decido por receber a analisar os seus termos, conforme fundamentado na
presente Resposta. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTA:

Questionamento: 

A Empresa, após analisar as especificações técnicas dos itens
descritos  no  Lote  06  do  Anexo  I  do  Edital,  requer  os  seguintes
esclarecimentos: 

Para  o  item  02,  integrante  no  Lote  06,  pede-se
“eletrodo eletrocirurgico, bola reto (...) haste 2,38 mm x
130 mm,  podemos participar da  disputa ofertando haste de
120mm?

Para  o  item  03,  integrante  no  Lote  06,  pede-se
“eletrodo eletrocirurgico, bola reto (...) haste 2,38 mm x
150 mm,  podemos participar da  disputa ofertando haste de
160mm?
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III – DA MANIFESTAÇÃO DA SGP: 

Considerando que as especificações dos produtos licitados são
de responsabilidade do setor técnico requisitante dos materiais o pedido de
esclarecimento  foi  submetido  à Superintendência  Municipal  de  Gestão  de
Gastos  Públicos  –  SGP,  para  que,  na  condição  de  órgão  Gerenciador  do
Sistema  de  Registro  de  Preços  no  âmbito  desta  Prefeitura,  promovesse
verificação  junto  ao  setor  técnico  requisitante  a  devida  manifestação
acerca dos questionamentos ora analisados. 

Em resposta, a SGP encaminhou-nos o Ofício n. 303/DGNA/SGP,
fls. 610, por meio do qual remeteu a manifestação da Gerente da Divisão de
Apoio  a  Assistência  Hospitalar  –  DMAC/SEMUSA,  Sra.  Aline  Silva  Lima,
conforme fls. 611, onde consta a seguinte manifestação: 

Em  consulta  ao  edital  não  identificamos  possibilidade  de
margem  de  tamanho,  sendo  descrição  exata.  Caso  haja
argumento  técnico  da  empresa  para  tal  solicitação  favor
manifestar.  Portanto, no momento não há possibilidade de
flexibilizar o descritivo do item no edital. 

IV – DA RESPOSTA DA PREGOEIRA

Trata-se de licitação deflagrada para Registro de Preços para
aquisição de instrumentais cirúrgicos, cuja especificidade técnica afasta
possibilidade  de  manifestação  quanto  à  possibilidade  aceitar  ou  não
produtos fora das especificações técnicas estabelecidas pela SEMUSA, que é
o Órgão detentor de conhecimento técnico e empírico acerca das demandas da
Secretaria e das possíveis soluções existentes no mercado.

Isso porque, de acordo com a Lei Complementar Municipal n.
654/2017,  compete  a  esta  Superintendência  Municipal  de  Licitações
exclusivamente  a  operacionalização  dos  procedimentos  licitatórios
deflagrados no âmbito desta Prefeitura. 

Ademais,  de  acordo  com  a  Lei  n.  10.520/2002,  o  Decreto
Municipal  n.  10.300/2006  e  o  próprio  Edital,  as  atribuições  desta
Servidora, na qualidade de Pregoeira responsável pela operacionalização do
procedimento licitatório, limitam-se à condução da fase externa do certame,
que se inicia com a publicação do Edital e encerra-se com a adjudicação do
objeto,  se  não  houver  recurso.  Se  houver  recurso,  as  atribuições  do
Pregoeiro encerram-se no ato que Declara o Licitante vencedor do certame. 

No caso, não há informação acerca de restrições indevidas ou
direcionamentos dos produtos a marcas específicas, sendo que a Empresa
apenas  questiona  se  serão  aceitos  os  produtos  com  tamanhos  diferentes
daqueles informados nas especificações técnicas descritas para os itens 02
e 03 do Lote 06 no Anexo I do Edital. 

Com  base  no  exposto,  encaminho  a  presente  reposta  ao
Licitante que o solicitou, para informar que, de acordo com a   Gerente da  
Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar – DMAC/SEMUSA, Sra. Aline Silva
Lima, não há     possibilidade de margem de tamanho, sendo descrição exata.  
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V. CONCLUSÃO

Prestados os esclarecimentos necessários, decido encaminhar
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 interessados. 

Informo  ainda  que,  não  havendo  nenhuma  interferência  no
objeto licitado, fica mantida a data de abertura das propostas, conforme
consta do Edital de Licitação. 

Porto Velho, 11 de março de 2020. 

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
Pregoeira/SML
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