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

Processo: 08.00293/2017
Pregão Eletrônico n. 014/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR (ÁLCOOL, CATÉTER
E OUTROS), visando atender à Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUSA,  conforme  disposições  constantes  do  Edital  e  seus
anexos.

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1 – RELATÓRIO

Trata-se  de  pedido  de  esclarecimento  formulado

empresa  Medplus  Comércio  e Representação  LTDA, relativo aos

termos do lote 30 (IDENTIFICADOR BIÓLOGICO) do Edital de Pregão

Eletrônico  n.  014/2017,  deflagrado  nos  autos  do  Processo

administrativo n. 08.00293/2017, visando AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PENSO HOSPITALAR (Álcool, Cateter e outros), para atender à

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

I – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

O presente pedido de esclarecimento não comporta

análise  de  cabimento  ou  rigorismos quanto  à  forma  de

apresentação, porquanto no caso concreto busca 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 prazo para pedido de esclarecimentos ao Edital

de  Licitação  foi  estabelecido  no  subitem  2.3,  devendo  ser

observado  ainda  o  que disposto  no  item  18.4,  que  trata  da

contagem de prazo para efeitos deste Edital, e estabelece que:

“Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e

incluído o dia do vencimento, considerando o horário de funcionamento

da  Superintendência  Municipal  de  Licitações  -  SML,  de  segunda  a

sexta-feira das 8h00min às 14h00min”.

No caso, conforme fls. 496 dos autos, o presente
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pedido de esclarecimento foi encaminhado ao e-mail indicado no

edital no dia 14.09.2017, às 15h09, portanto fora do horário de

expediente desta SML, conforme previamente informado no edital

(item 18.4). 

Todavia,  em  que  pese  a  intempestividade  do

presente,  nada  obsta  o  esclarecimento,  motivo  pelo  qual

passamos a analisar para responder, como segue. 

I – DO ESCLARECIMENTO: 

A empresa solicitou esclarecimentos conforme
e-mail fls. 496, onde se resume o seguinte questionamen-
to: 

“Para o item 30 - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR,
CLASSE 5:

- No ANEXO I DO EDITAL ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS –
pede-se Unidade Fornecida: CAIXA

- No ANEXO II DO EDITAL PREÇOS DE REFERÊNCIA Pede-se
Unidade Fornecida: UNIDADADE

Em qual dos itens dos anexos expostos acima eu devo
considerar a unidade que será fornecida para o item?”

II –DA RESPOSTA 

Informamos que para fins de fornecimento do

material licitado neste Pregão, especificamente no Lote

30,  deve ser considerada a “UNIDADE” ou “CAIXA COM UMA

UNIDADE”,  o  que  redundará  no  mesmo  quantitativo,  sem

necessidade  de  qualquer  alteração  no  instrumento

convocatório, posto que da própria descrição contida em

todos os Anexos para o lote em comento não há margens

para interpretação de “caixa com mais de uma unidade”,

até por ser este o único parâmetro obtido nos autos como

referência de Preços, conforme descrição do lote 30 no

Anexo II. 
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IV – DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões de fato e de

direito acima desenvolvidas, recebo o pedido de esclarecimento

interposto e encaminho os devidos esclarecimentos do Edital do

Pregão Eletrônico n º 14/2017. 

 
Porto Velho, 18 de setembro de 2017. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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