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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018/SRP 
INTERESSADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 

OBJETO: Aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal e Ar comprimido Medicinal conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento, pelo 
período de 12 meses que serão fornecidos em cilindros cedidos em comodato. 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE  ESCLARECIMENTO 

 
A pregoeira do Município de Amargosa, vem se manifestar quanto ao pedido de 

esclarecimento ao edital enviado pela empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA, com os seguintes questionamentos: 

 

Peço por gentileza o esclarecimento em relação ao item "SEÇÃO IX  -  DA PROPOSTA, 
ITEM 46.1. O licitante deverá apresentar a proposta de preços de forma detalhada, descrevendo o 
produto ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de garantia e de 
entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e o total, sob pena de desclassificação de 
sua proposta.,", tendo em vista que a validade da proposta citada nesta seção é de 60 (sessenta) dias e 
no "Anexo I - Termo de Referência do item 4. ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA DE PREÇO", cita validade da Proposta comercial de 12 (doze) meses.  
 
O prazo de entrega citado na "SEÇÃO XXXIV - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO - 
ITEM 143. O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato; 
ou, b) da retirada do - declarar o instrumento equivalente).", e no "Anexo I - Termo de Referência - 
item 5. DA ENTREGA DOS PRODUTOS", menciona que a entrega ocorrerá 
imediatamente após o recebimento pela licitante vencedora da Autorização de Fornecimento emitida 
pela Secretaria Municipal de Saúde,  
 
Por esta razão gostaríamos de saber o seu entendimento, quais informações devemos considerar?  

 

Analisando o que foi questinado, considerando que o termo de referência enviado 
pela Secretaria de Saúde é o DNA do edital, deverá ser considerado o validade da Proposta 
comercial de 12 (doze) meses e a entrega ocorrerá imediatamente após o recebimento pela 
licitante vencedora da Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

Intime-se. Publique-se. Registre-se.  

Amargosa, 16 de fevereiro de 2018.  

Carla Souza Oliveira 
Pregoeira 

 


