
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

TERMO

AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO: 784/2022/ALFA/SUPEL/RO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  0037.072573/2022-31

OBJETO: Pedido de esclarecimento

 

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, por intermédio de seu Pregoeiro, designado por
força das disposições contidas na Portaria N.º 30/2021/GAB/SUPEL, publicada no DOE 05.03.2021, vem
neste ato responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail por empresa interessada.

 

I – DA ADMISSIBILIDADE
 

Em 28/12/2022,  foi recebido através do e-mail alfasupel@gmail.com, pedido de esclarecimento
formulado por empresa interessada, regendo a licitação as disposições da Lei Federal nº 10.520/02, do
Decreto Estadual nº 10.538/03, do Decreto Estadual nº 26.182/2021, do Decreto Estadual nº 18.340/13, do
Decreto Estadual nº 25.969/21, Decreto Estadual nº 21.264/16, da Lei Complementar nº 123/06, Decreto
Estadual nº 21.675/17 e suas alterações, e demais legislações vigentes onde as mesmas contemplam
aspectos relativos ao procedimento e prazos efetivos para a tutela pretendida.

O prazo e a forma do pedido de esclarecimento ao edital, bem como a legitimidade do impugnante estão
orientados no art. 21 do Decreto Estadual nº. 26.182/2021, e no item 3 e 4 do Edital do Pregão Eletrônico
epigrafado.

Em síntese, respectivamente quanto às normas aqui citadas, o prazo é de até dois 3 dias (úteis) da data
anterior a para abertura da sessão, neste caso marcada para o dia 11/01/2023, portanto consideramos a
mesma TEMPESTIVA.

 

II – DO MÉRITO
 

Considerando, que tal pedido de esclarecimento refere-se ao Termo de Referência, o processo foi
encaminhada a Secretaria demandante para responder quanto aos questionamento lucidados pela licitante,
obtendo as seguinte respostas, conforme Despacho 0034738745:

 

"1. A instalação deverá comtemplar a desinstalação do aparelho antigo ou será uma instalação
nova?
Resposta: Não; por se tratar de prédio novo não será necessário desinstalação.
2. Se for uma instalação nova. Existe ponto de dreno e ponto elétrico? se não existe, a
responsabilidade de realizar esse serviço, será da Contratada ou do Contratante? Se for da
Contratada, quantos metros de distância do quadro geral (QG), até onde vai ficar cada aparelho?
Essa distância deve ser informada de CADA aparelho.
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Resposta: Existe os pontos elétricos conforme Projeto de Instalações elétricas UNISP Pequeno
Porte (0032625039), não existe os pontos de dreno, porém a instalação é parede - parede.
 
JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente de Convênios
 

III- CONCLUSÃO
 

Diante da resposta ao esclarecimento, visto não haver qualquer alteração do Termo de Referência,
mantem-se inalterado o Edital e seus anexos.

Dê ciência ao peticionante, via e-mail, através do campo de avisos do Sistema Comprasnet e do sítio
oficial desta SUPEL.

 
CAMILA CAROLINER OCHA PERES 

Pregoeira ALFA/SUPEL-RO
Mat. 300145454

 
 

Documento assinado eletronicamente por Camila Caroline Rocha Peres , Pregoeiro(a), em
05/01/2023, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0034880003 e o código CRC E07026D8.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0037.072573/2022-31 SEI nº 0034880003
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