
                    
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 seu anexos; 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pela

Empresa  Medical da Amazonia EIRELI – LTDA, visando esclarecer

questão atinente ao item 2 do Anexo II do Edital de Licitação

(Álcool em gel 500ml). 

No  feito,  a  espécie  não  comporta  análise  de

cabimento ou rigorismos quanto à forma de apresentação do pedido

de esclarecimento, porquanto tem por finalidade aclarar ponto

obscuro  ou  necessário  a  melhor  compreensão  dos  termos  do

instrumento convocatório, cabendo entretanto a análise relativa

a  tempestividade. O  prazo  para pedido de  esclarecimentos foi

estabelecido  no  subitem  2.3  do  edital  em  observância  ao  que

dispõe o Art. 18 do Decreto Municipal n. 10.300, de 17.02.2006.

O  pedido  de  esclarecimento  ora  analisado  foi

encaminhado para o e-mail informado no edital, na data de 12 de

setembro  de  2017,  portanto,  tempestivo  na  forma  do  disposto

acima. Importa então, reportamo-nos ao que foi suscitado, como

segue: 

I – DO PEDIDO: 

“Solicitamos esclarecimentos acerca do item 02 do edital
de PE 14/2017, conforme segue:
Item 02 - Álcool em gel 500ml. Álcool em gel hidratado,
70° Inpm, uso geral, frasco 500ml [...]
Informamos que por se tratar de material em gel, sua
apresentação deverá ser em gramas e não em ml.
Diante do exposto, solicitamos a correção do termo de
referência, a fim de evitar o cancelamento do item em
epígrafe.”
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II – DA ANÁLISE TÉCNICA: 

O  pedido  de  esclarecimento  foi  encaminhado  à

Assessoria Técnica Especializada – ASTEP/SML, que se manifestou

nos seguintes termos: 

Nesse contexto a RDC Nº 46, DE 20 DE FEVEREIRO DE

2002,  estabelece  as  informações  que  devem  constar  no

rótulo  de  álcool  etílico  hidratado  em  todas  as  suas

graduações  e  álcool  etílico  anidro  (conforme  anexo);

tendo  como indicação  quantitativa  as unidades  peso ou

volume.

Considerando a utilização de álcool etílico gel de

diversas formas para várias finalidades na área da saúde;

bem como as regulamentações vigentes que disciplinam a

matéria;  esclareço  que  quanto  a  volumetria

retromencionada trata-se da capacidade da embalagem do

item solicitado; podendo seu peso líquido oscilar entre

as medidas de 430 a 500g, sem prejuízo quanto a qualidade

e finalidade do mesmo.

Atualmente  no  mercado,  podemos  encontrar  diversos

fabricantes que comercializam esse produto, tendo como

unidade  de  medida  indicadora  tanto  volume(ml)  quanto

peso(g), mesmo o item solicitado sendo em forma de gel.

Ressalto ainda quanto a impossibilidade de cancelamento

do item versado, haja vista ter número considerável de

fabricantes que podem atender a esse requisito.

III – DA RESPOSTA

Desta  forma,  coadunando  com  a  manifestação  da

ASTEP/SML e, ante a verificação da existência de inúmeras marcas

no mercado para o produto (Álcool em gel) com embalagens com

indicação quantitativa em peso (gramas) ou volume (ml), não se

verifica  qualquer  impedimento  no  fornecimento  do  material,

podendo  a  contratada  fornecer  o  material  em  embalagem  com

qualquer das duas indicações quantitativas (ml ou grama), desde

que observada a equivalência para o quantitativo solicitado no

edital e demais requisitos da RDC 46/2002.
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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, 13 de setembro de 2017. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Calama, nº 2508, Bairro: Liberdade

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Tatiane Mariano
3


