
Memorando n° 124/DERGEC/SEMAD                             Porto Velho, 01 de julho de 2016.

DE: DENLIC/DERGEC/SEMAD
PARA: CML/SEMAD

Assunto: Manifestação ao pedido de esclarecimento do Edital n° 038/2016 – Processo:
07.05676/2015– Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanente 
(veículo tipo passeio, veículo utilitário tipo pick-up...)

Senhor Coordenador,

Considerando o memorando nº 111/CML/SEMAD, referente ao pedido de esclarecimento
apresentado  pela  empresa  GELIC  –  Gestão  de  Licitações,  primeiramente,  cumpre
consignar, que o pedido foi apresentado neste Departamento de Compras, nesta data, às
09h56min.

Em resposta  ao  que  foi  questionado  pela  licitante  –  no  que  diz  respeito  aos  valores
estimados para a contratação –, informamos que os mesmos estão explícitos no Anexo II
do referido edital, mais precisamente no anexo II do Termo de Referência, parte integrante
do edital.

Embora este setor, seja responsável pela elaboração do edital, podemos observar que de
acordo com o inciso II, art. 10 do Decreto Municipal nº 10.300/06 e, avocando ainda o
princípio  da  eficiência,  a  resposta  ao  questionamento  poderia  ter  sido  prestada  pelo
pregoeiro, uma vez que a mesma dependia apenas de uma simples leitura.

Aproveitando  a  oportunidade  e  a  título  meramente  informativo,  o  Ministério  do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, expediu a  Orientação Normativa/SEGES nº 2,
de 06 de junho de 2016 que trata da lista de verificação a ser adotada pelos pregoeiros e
equipe de apoio nos processos de aquisição de materiais e serviços.

Diante  do  exposto,  encaminhamos  os  esclarecimentos  ao  pregoeiro  responsável  pela
condução  do  certame  para  que  este  tome  as  demais  providências  que  se  fizerem
necessárias. 

Atenciosamente,

LUCIETE PIMENTA DA SILVA                   
Chefe da Divisão de Editais e Normas 
Licitatórias - DENLIC/DERGEC

De acordo

NYDIA DOS SANTOS BAPTISTA 
Diretora do Departamento de Compras – DERGEC/SEMAD
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