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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Solicitação de Esclarecimentos
PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com> 6 de dezembro de 2019 13:38
Para: sergio ghinzelli <sergioghin@gmail.com>

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 08.00318/2019

PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 151/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO, ISOPORES E TERMÔMETROS
COM CABO EXTENSOR, visando atender as necessidades da Divisão de Zoonoses da
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA.

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa BIOLAR
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA através do e-mail pregoes.sml@gmail.com, referente
ao Edital de Pregão Eletrônico nº 151/2019, com abertura marcada para
10/12/2019, cujo objeto é a aquisição de caixas térmicas com termômetro e
outros.

A Pregoeira designada, em face da solicitação em referência, apresenta os
seguintes esclarecimentos.

I - DA TEMPESTIVIDADE

O presente pedido de esclarecimento encontra-se INTEMPESTIVO, visto ter sido
interposto fora do prazo previsto no edital, senão vejamos:

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até o dia, 3
(três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

Pois bem, cumpre repisar que a data de abertura das propostas foi designada
para o dia 10.12.2019, tal como estabelecido no subitem 1.4 do instrumento
convocatório.

O e-mail contendo as razões do Pedido ora analisado aportou na caixa de
entrada do correio eletrônico indicado no edital (pregoes.sml@gmail.com) às
15h25min do dia 05.12.2019, devendo ser considerado para efeitos de
recebimento do presente o horário de expediente desta Superintendência, ou
seja, das 08:00hs às 14:00hs (hora local de Rondônia) do dia 06.12.2019,
sendo portanto, INTEMPESTIVO, não devendo ser conhecido com essa natureza,
mas merece ser respondido no que couber a esta Pregoeira, visando garantir a
eficiência e a aquisição satisfatória do objeto.

II – DO APONTAMENTO

Em síntese, expõe a empresa Biolar:

“Quanto a exigência de “Caixa térmica 30 litros” apresentada no
descritivo acima, informamos que nossa empresa buscou incansavelmente
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por empresas que ofertassem o produto constante dos itens 01 e 02
nesta apresentação(30 litros), no entanto, encontramos no mercado
somente nas apresentações de 28, 32, 34, 35 e 38 litros.”

III - DO ESCLARECIMENTO DO PREGOEIRO

No que tange ao apontamento quanto a inexistência no mercado de caixas
térmicas com a capacidade especificada no item 1 (cota principal) e no item
2 (cota 25%), informamos que a capacidade ofertada deve ser no mínimo igual,
equivalente ou superior, não podendo ser inferior à exigida no edital.

Saliente-se que a proposta será encaminhada para análise do Setor
Requisitante.

Informe-se ainda, que a pesquisa de preços realizada no mercado e acostada
aos autos, possui cotações com especificação da capacidade da caixa com 30
litros e 36 litros, não prejudicando assim a realidade do valor de
referência em caso de propostas especificando capacidade superior a 30
litros.

Assim, observando-se os princípios da supremacia do interesse público, da
razoabilidade, da proporcionalidade, de forma a evitar a desclassificação de
propostas em face de falhas em que não haja comprovação de que o licitante
obteve vantagem com a situação, são as informações a serem prestadas à
licitante, objetivando o êxito do certame.

Porto Velho/RO, 06 de dezembro de 2019.

Kátia Menegatti Arruda de Magalhães - Pregoeira/SML

[Texto das mensagens anteriores oculto]


