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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Questionamento - PE 089/2018/SML - Processo n.º 02.00089/2018 

SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 15 de agosto de 2018 10:41
Para: Licitação - Loucic Corporativo <licitacao@loucic.com.br>

Bom dia, 
 
Em vista de o presente pedido de esclarecimentos ter sido encaminhado ao spam do e-mail desta
Superintendência, somente nesta data tomamos ciência do fato, após seu contato telefônico, que
somente ocorreu a poucos minutos do horário designado para abertura das propostas no sistema. 
 
Importa verificar que no caso dos pedidos de esclarecimentos, o Edital de Licitação cuidou de informar
o prazo para tanto, conforme disposto no subitem 2.3 do Edital, sendo de até 3 dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da Sessão. 
 
Ainda que pudéssemos receber a questão como impugnação, a mesma foi tratada como segue no
subitem 11.1: 
 
"Até o dia 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação A este Edital, mediante envio de suas razões
para o e-mail pregoes.sml@gmail.com;".
 
Desta forma, considerando que os argumentos expendidos por Vossa Senhoria foram recebidos na
caixa de spam do e-mail informado no Edital de Licitação às 16h36min, conforme se pode inferir do
corpo da mensagem, a manifestação foi intempestiva, sobretudo considerado que o Edital de
Licitação consigna em diversos itens (inclusive no 11.5), que para a contagem de prazos neste
certame seriam considerados o horário de expediente desta SML ou seja, de 08h às 14H (horário
local de RO). 
 
Ademais, além de ultrapassados os prazos é preciso sopesar que mesmo ante seus argumentos
houve apresentação de ao menos 15 propostas ofertadas para os Lotes indicados, fato que detectei
ao abrir as propostas no horário designado.
 
Em que pese a intempestividade de seu pedido de esclarecimento, informo que o documento será
submetido à Secretaria Requisitante dos materiais, para que se manifeste nos autos acerca da
matéria. 
 
Atenciosamente, 
 
Tatiane Mariano 
Pregoeira - SML
(69) 3901-3639
 
 
 
 

  
 
 
 
Em 15 de agosto de 2018 08:46, Licitação - Loucic Corporativo <licitacao@loucic.com.br> escreveu: 

 

 

Atenciosamente,
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De: Licitação - Loucic Corporativo <licitacao@loucic.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 13 de agosto de 2018 16:36 
Para: 'pregoes.sml@gmail.com' <pregoes.sml@gmail.com> 
Cc: 'eduardobaldi@loucic.com.br' <eduardobaldi@loucic.com.br> 
Assunto: Questionamento - PE 089/2018/SML - Processo n.º 02.00089/2018

 

Boa Tarde!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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