
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

EXAME

EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I
PREGÃO ELETRÔNICO: 606/2022/DELTA/SUPEL/RO

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0049.381724/2020-49/SESAU
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente

(Seriógrafo), para atender os serviços radiografia Digital Fluoroscopia deste Hospital de Base Doutor Ary
Pinheiro - HB.

 

DA ADMISSIBILIDADE
 

O pedido da empresa (0035158188), foi encaminhado, via e- mail, no dia 17/01/2023.
Nesse sentido considerando que a sessão inaugural esta pré-agendada para o dia 20/01/2023 às 10:00
horas (horário de Brasília), informamos, portanto, que resta recebido e conhecido o pedido por reunir as
hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade, sendo ele tempestivo.

Considerando que a questão levantada no pedido de esclarecimento tem sua origem no
Termo de Referência, enviamos o pedido (0035158310), e anexos, via Sei à SESAU-GECOMP, para
manifestação, tendo como documento de resposta os despachos (ID - 0035187114). (ID - 0035206319).

 

► Questionamento 
 

QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO:
Solicita a convocação: A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da

Secretaria de Saúde com definição da quantidade no prazo de até 60 dias após o recebimento da Nota de
Empenho, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja uma justificativa plausível.

Informamos que o equipamento de Fluoroscopia é de fabricação complexa, fabricado de
acordo com as necessidades e solicitações do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda
levando em consideração que o equipamento de Fluoroscopia é de procedência estrangeira, sugerimos
assim que, o prazo seja alterado para 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do recebimento da Nota
de Empenho ou documento equivalente.

 

► RESPOSTAS DA SESAU-GECOMP EM FACE AO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

 

Vimos por meio deste, informar o ACEITE do prazo de 120 dias para entrega do
equipamento conforme informação inicial através do Despacho HB-DIRTEC (0018462541) e Despacho
HB-NRADIO (0027941351).
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DA DECISÃO
 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através da Equipe Delta, nomeada
por força da Portaria nº 186/GAB/SUPEL, publicada no DOE na data de 07 de dezembro de 2022, torna
público aos interessados, em especial, as empresas que retiraram o instrumento convocatório que, levando
em conta às informações trazidas à baila pela Pasta interessada, julga- se sanado o pedido de
ESCLARECIMENTO. Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam
necessários através do telefone (69)3212-9265, e-mail: delta.supel@gmail.com

 
Porto Velho, 19 de janeiro de 2023.

 

IVANIR BARREIRA DE JESUS
Pregoeira -  Equipe DELTA/SUPEL

Mat. 300138122

Documento assinado eletronicamente por Ivanir Barreira de Jesus , Pregoeiro(a), em 19/01/2023, às
14:24, 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 0035231189 e o código CRC 135D6701.

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0049.381724/2020-49 SEI nº 0035231189
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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