ANO 2018 - Edição Complementar 1 - 1905 - Data 11/12/2018 - Página 4 / 6

DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 776/2018
EDITAL Nº 320/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2018
OBJETO: “Aquisição de Esguichos e Mangueiras a serem utilizados pelo efetivo da Unidade de
Corpo de bombeiros de Canoas/RS”.
ATA 1º ESCLARECIMENTO EMPRESA MECASUL.
Aos onze dias do mês de dezembro de do ano de dois mil e dezoito, na sala de licitações da
Secretaria Municipal das Licitações, sito na Rua Frei Orlando, 199, 4º andar, Centro, Canoas (RS),
reuniu-se o Pregoeiro, designado pelo Decreto n.º 195/2018, para responder o Pedido de
Esclarecimento da empresa: Sermedicall, encaminhado ao pregoeiro pela Sra. Sabrina Gonçalves,
através de E-mail: licitação@sermedicall.com.br. A empresa solicitou o que segue: “Boa tarde Sr.
Pregoeiro. Viemos por meio deste solicitar Alteração no prazo de Entrega dos materiais do Pregão
Eletrônico 107/2018, processo 320/2018. Nossa empresa tem interesse em participar desta licitação,
porém o prazo de entrega de importação do ESGUICHO é de 60 dias. Caso os esguichos sejam
empenhados em seguida da data de abertura, informamos que todo fim de ano a entrega atrasa por
motivo de recesso de algumas transportadoras. Há possibilidade do Senhor alterar o prazo de
entrega do material para 70 dias? Favor confirmar o recebimento. Aguardamos seu retorno! Grata”.
O presente esclarecimento foi encaminhado à área técnica da Secretaria requisitante oportunidade
na qual o Sr. Fábio Duarte, em acolhimento ao despacho de Juliana Nunes S. Rosa do SD QPBM 8º
Batalhão de Bombeiros Militar, manifestou o que segue: “Senhor Pregoeiro. Anexado ao Processo a
informação dos bombeiros informando que este material é importado, em razão deste fato sendo
necessário mais prazo para entrega do mesmo. Em razão do elencado acima, solicito que seja
alterado o prazo de entrega passando para no termo de referência. 3.1.1. PRAZO DE ENTREGA:
Os materiais adquiridos deverão ser entregues no prazo máximo de 90 (noventa) dias consecutivos a
contar da data da assinatura do contrato e/ou recebimento pela contratada da nota de Empenho em
cota única”. Face ao exposto o pregoeiro através de publicidade de “Ata de Rerratificação” procede
à alteração mantendo a data de abertura da licitação prevista no edital. O pregoeiro encaminha a ata
para a devida publicidade no DOMC e no site do Banrisul de forma simultânea. Nada mais havendo
digno de registro encerra-se a presente ata.
Mário Renato Zacher.- Pregoeiro.

