
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 02.00421/2018
Fls._______________
Visto: ____________

Processo: 02.00421/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 041/2019
Objeto: Registro  de  preços  para  eventual  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL FARMACOLÓGICO, MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS I.

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

I. DO RECEBIMENTO DO ESCLARECIMENTO:

A  empresa  RIOCLARENSE,  por  meio  do  e-mail
marina.diuri@rioclarense.com.br,  solicitou  esclarecimento
ao Edital do Pregão Eletrônico n. 041/2019, no dia 18 de
abril de 2019.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O  esclarecimento  que  originou  este  expediente,  foi
encaminhado ao e-mail desta Superintendência Municipal de
Licitações, no dia 18.04.2019, com a disputa marcada para
02.05.2019.  Diante  da  tempestividade  acolho  a  referida
esclarecimento, razões pelas quais, passamos a análise.

III. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e RESPOSTA DA PREGOEIRA:

1. gostaria de saber se é necessário anexar uma proposta
de  preço  no  campo  INCLUIR  ANEXO  PROPOSTA  na
plataforma do Banco do Brasil no momento do cadastro
(antes da disputa) ou se o preenchimento do campo
INFORMAÇÕES  ADICIONAIS  com  o  nome  do  medicamento,
fabricante,  procedência  e  número  do  registro  será
suficiente? 

R.: O Sistema do Licitações-e possui as duas opções,
sendo opcional de cada licitante anexar o arquivo, o
Edital no item 5.1.7 solicita apenas que preencha no
campo  do  Sistema  as  informações  pertinentes  ao
produto que será ofertado.
Vale ressaltar que, os participantes  não  podem  se
identificar antes da disputa, e o campo de propostas
do  Sistema  do  Licitações-e  é  publico  a  qualquer
interessado.
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Assim, considerando que a identificação do produto é
opcional,  no  caso  de  ser  marca  fabricada  pela
licitante  que  nenhum  outro  revendedor  no  país
comercialize,  aconselhamentos  não  informar  a  marca
com  base  nos  itens  5.1.5  e  5.1.8,  para  evitar
recursos futuros.

2. Gostaria de saber também se o valor dos itens a ser
lançado  no  momento  do cadastro (antes da  disputa)
deverá  ser  no  preço  TOTAL  DO  ITEM  ou  no  PREÇO
UNITÁRIO? 

R.: Conforme o item 5.1.6. e 8.1 do Edital, o valor
deve  compor  todos  os  custos  e  lucro  pretendidos,
sendo  julgado  o  menor  preço  do  item/lote.  Assim
sendo, tem que ser cadastrado, disputado e julgado o
valor TOTAL.

IV. DA CONCLUSÃO:

Ex positis, com base nas razões de fato e de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  os  pedidos  de
esclarecimentos  interposto  e  encaminho  os  devidos
esclarecimentos  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº.
041/2019.

Não  obstante,  haja  vista  que  o  Edital  dos
Pregões n. 042/2019 e 043/2019, que também visam adquirir
medicamentos, são idênticos, publicaremos a presente no
Portal  de  Compras  e  Sistema  do  Licitações-e  dos  três
certames.

Porto Velho, 22 de abril de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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