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Bom dia Senhor Licitante, 

Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado por essa Empresa,
informamos que, de acordo com o disposto no subitem 2.3 do Edital de
licitação  que  rege  o  certame,  "Os  pedidos
de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada  para abertura  da  Sessão Pública,  exclusivamente  por  meio
eletrônico, pregoes.sml@gmail.com".

Em  que  pese  o  encaminhamento  do  pedido  formulado  ter  sido
encaminhado à área técnica demandante por esta Pregoeira, como forma
de possibilitar auxiliá-lo em sua dúvida, importa analisar que, em
razão  da  proximidade  da  disputa,  não  houve  tempo  hábil  para
manifestação, o que se deu pela intempestividade do pedido formulado
por essa d. Empresa.

Cumpre  mencionar  que  o  fato,  por  sí  apenas  não  nos  induz  a
necessidade  de  suspensão  do  certame  para  análise  do  feito,
porquanto,  consultando o sistema  do  Licitações-e,  esta  Pregoeira
verificou que já existem inúmeras propostas cadastradas para o item
em  questão  e,  neste  sentido,  partiremos  do  pressuposto  que  a
ausência de outros pedidos de esclarecimento não se constituirão em
óbice à formulação de proposta por outros licitantes, motivo pelo
qual, decidimos RECEBER E NÃO CONHECER O PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
formulado por Vossa Senhoria, por ser INTEMPESTIVO.

A  Decisão  acima  encontra  arrimo  na  legislação  vigente  e  nos
Princípios Jurídicos aplicáveis aos procedimentos licitatório, em
especial  ao Princípio da  Vinculação  ao  Instrumento  Convocatório,
porquanto,  os  prazos  para  pedidos  de  esclarecimentos  estavam
previstos no instrumento convocatório.

Ademais, trazemos à baila outro Princípio digno de ser aplicado ao
caso  concreto,  o  da  Razoabilidade,  considerando  que  um  número
considerável de licitantes foram capazes de formular propostas para
o lote sem que referida questão tivesse sido suscitada.

Atenciosamente,

TATIANE MARIANO

Pregoeira – SML

(69)3901-3639
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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