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

Processo nº: 09.00195/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 095/2018
Objeto:  AQUISIÇÃO  COM  INSTALAÇÃO  (TIPO  PAREDE/PAREDE)  DE
CENTRAIS  DE  AR  CONDICIONADO  SPLIT,  para  atender  as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

O Senhor Caio Rodrigo, se manifestou através de e-mail enviado
ao pregoes.sml@gmail.com, solicitando esclarecimento referente
ao  Edital  do  Pregão  Eletrônico  de  nº  095/2017, datado  de
24/008/2017, às 08h:57min.

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

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  a pregoeira até o dia 08 de
agosto,  3 (três) dias úteis anteriores à
data  designada  para  abertura  da  Sessão
Pública,  exclusivamente  pelo  e-mail
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.
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I – DO QUESTIONAMENTO

Em síntese, o Senhor Caio Rodrigo, solicita o seguinte: 

Solicito informações sobre as exigências da instalação dos Ar
Condicionados  (quantos  metros  de  tubulação,  tem  elétrica,
hidráulica, etc).

II - 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 esclarecemos o seguinte:

Pergunta:  Sobre  as  exigências  da  instalação  dos  Ar
Condicionados  (quantos  metros  de  tubulação,  tem  elétrica  e
hidráulica, etc)? 

Diante  dos  fatos  arguidos  enviamos  o

questionamento  para  o  e-mail  da  Secretaria  Municipal  de

Educação-SEMED,  responsável  pelo  objeto,  e  em  resposta  nos

enviou conforme abaixo: 
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Prezada, bom dia.

Referente ao questionamento, informamos que o questionamento
já foi respondido a esta Superintendência por meio de Despacho
que  esta  contido  nos  autos  do  processo  em  voga,  09.00195-
00/2017. De acordo com o Gerente da  Divisão de engenharia
Sr.  LUIS  HENRIQUE  OLIVEIRA  CAMPELO  ALMEIDA,  através  do
despacho fl. 89 dos autos, todos são para salas de aula a
instalação será sob de parede/parede.

Valciney Marques
Gerente – DIACAS/DA/SEMED

III – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos  esclarecimentos  e

informamos que o Edital não sofrerá alterações, permanecendo

inalterada a data para a realização da licitação. Porto 

Velho/RO, 27 de agosto de 2018. 

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeiro/CML
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