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RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 
 
 
Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 022/2018, que 
tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de hidrômetros de 115mm, conforme as 
especificações do anexo VII – Termo de Referência, solicitado pela Leenia Metalurgia e Soluções Inteligentes 
LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 29.962.319/0001-80, doravante denominadas PETICIONANTE, nos termos 
apresentados. 

 
1. DA ADMISSIBILIDADE 
 
Nos termos do item 14.17 do Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 022/2018, os pedidos de esclarecimentos 
sobre o edital poderão ser feitos até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública através 
dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e compras2@saaelambari.mg.gov.br. 
 
Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos realizados pela PETICIONANTE no dia 
04/10/2018, encaminhados ao Pregoeiro. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pela 
PETICIONANTE ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar. 
 
2. DA SOLICITAÇÃO 
 
Em síntese, a PETICIONANTE requer que seja analisada a alteração do prazo de entrega constante do item 4 do 
Anexo I do Edital. 
 
3. DA RESPOSTA 
 
Primeiramente vejamos o item 4 do Anexo I: 
 

4. Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega do objeto é de até 5 (cinco) dias úteis a 
contar do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo SAAE.  

 
Revisando o anexo I, nota-se no rodapé do mesmo os seguintes dizeres: 
 

OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à 
empresa licitante verificar no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou 
complementares as quais deveriam constar neste modelo. 

 
Adiante, no VII – Termo de Referência, visualiza-se o seguinte texto com relação ao prazo de entrega: 
 

1.1. O Prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia útil 
subsequente ao do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo SAAE. 

 
Assim, elucidamos que o Anexo I trata-se de mero modelo, documento este que pode ou não ser utilizado pela 
PETICIONANTE. Aclaramos ainda que o próprio modelo torna clara a informação da necessidade de as licitantes 
verificarem em todo o edital e seus anexos informações adicionais e/ou complementares. 
 
Por fim, esclarecemos, então que o prazo de entrega considerado por esta Administração será aquele constante do 
Anexo VII – Termo de Referência. Ilustramos ainda que o prazo é superior ao solicitado pela PETICIONANTE, 
mantendo-se dessa forma as disposições contidas no Edital e seus Anexos. 
 
Lambari, 04 de outubro de 2018. 
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