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Olicio GL: 054/20?2
lmperâtnz- i.4A, 27 de junho de 2022

Comissão Permânente de Licitaçáo - CPL

Em resposta ao e-rnai recebido da CPL

(atendrmenlo@impeÍatriz.ma.gov. br) reíerenle ao PEOIDO DÉ ESCLARECIMENTO AO

EOITAL, protocolada pela empresa Microsens, reÍerente ao Proco3so n"

02.19.00.í 551/2022SEMUS e Pregão Eletrônico n" 03512022- SRP - CPL. que tem

como obieto a aqulsiçâo eventual e futuÍâ de tâblets pere suprir as necessidades da

atenÇão básicâ, disconemos:

l- ADMISSIBILIDADE OO PEDIDO OE ESC LARECIIVIENTO i

O subitem "26.1' do Edital em comento, dispôe o sêguinte "in veÍbis".

26.1. Até 03 (lrês) dias úteis antes da data
fixâda paÍe âbêrlurâ dâ sêssáo pública,
qualquêr pessoa, fisicâ ou juridicâ, poderá
impugnar o alo convocâtório deste pregão
mediante petiÉo a sêr enviadâ exclusivamenle
para o endereço eletrônico indicado no tóprco
'DADOS DO CERTAI\4E'. até às 23:59 horas.
no horáí:o oÍicial de BrâsJliâ-DF.

Tendo em vista que a âbeíurâ da sêssáo públicâ está designada paÍa o dia

29 de lunho de 2022. e â licitante protocolôu a presente rmpugnaÇào em 23 de iunho de

2022. veriíicâ-se, preliminarmênte. que os pressupostos de admissibilidade e
julgamento sê êncontram presêntes.

II . PÊDIDO DE ESCLARECIMENTO:

Em sintese. requer sejam ânâlisados os pontos detelhados nesta questáo, com

a correÉo necessáriâ do âto convocâtório parê quê se alaste quelquer ântijuridicidade

quê macule todo o pÍocedimento que se inaciará. Especiãlmentê. é a presente

solicilaçâo de esclârecimento com modiÍicâÇáo de 10 (dez) diâs perâ 40 (quarentâ) dias,
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visando o atendimento ao principio dà íazoâbilidade, competitividade,

proporcronâlidade, ê isonomia. sendo que a referida mudanÇa se baseia na ampliãçáo

do caráter compêtitivo de referide licitação

r - oA APRÊCtAÇÃO / CONCLU§ÃO:

A Sêc.etâria Municipal de Saúde. compreênde tal pedido e decidimos que

devrdo nosso país ter dimensóes continentais optamos poÍ dilataÍ o prazo dâ entrega do

objeio do cedame. no penodo de 30 (línta) dias, desde que o vencedoÍ âpresente

justificativa prévia da necessrdade de tal prazo dilatêdo. derxando pormenorizado a

inviabilrdade de reelizar tel entrega nô prezo estipulado no refeÍido item.

Do exposto, com base nas razóes de fato acimâ desenvolvidas, encaminho os

devidos esclarecimentos do Edital do Pregão Eletrônico No 035/2022 - CPL Em

íespostâ eo pêdido interposto, a sêcreteria decide por manter inâlterâda a data dâ

sessáo.

Sem mais parâ o momento. apÍoveitamos o ensejo e reiterâmos os votos de

êstima e apreço

Alenciosamente
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