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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Pregão Eletrônico 006/2022 

Solicitante: Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda., CNPJ 60.431.715/0001-20 

 

Trata o presente de resposta ao pedido de esclarecimento solicitado, presume-se, pela 

empresa Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 60.431.715/0001-

20, ao Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 006/2022, que tem por objeto a escolha da proposta 

mais vantajosa para futura e eventual aquisição reagentes, materiais e equipamentos para laboratório, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, nos termos 

apresentados. 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE 

Nos termos do item 24.5 do Edital, 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 esclarecimento realizado pela empresa 

Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda., no dia 11/03/2022, as 07:58 horas, encaminhado ao 

Pregoeiro. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo peticionante ao 

edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar. 

 

2. DA SOLICITAÇÃO 

Em síntese, o peticionante questiona: “No item 18 podemos ofertar 5 caixas com 1.000 testes, 

totalizando 5.000 testes?” 

3. DA ANÁLISE 

Dada a tempestividade da impugnação, este Pregoeiro, analisando as razões apresentadas 

pela peticionante, passa ao mérito. 

 O item em discussão traz a seguinte especificação: “Reagente em pastilhas para análise de 

Cloro Livre pelo método DPD para 100 testes. Cloro Livre: Faixa de Medição: 0,00 a 4,00 ppm Cloro 

Livre Limite de Detecção: 0,02 ppm. Aplicação: Análises de água potável, superficiais e águas salinas, 

águas de piscina e efluentes domésticos e industriais. Blisters com pastilhas para 100 testes. 

Validade mínima de 12 meses, com no mínimo 90% disponível para uso. Similar ao da Marca Lamotte.” 

(grifo nosso) 
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 A Administração colocou em licitação a quantidade de 50 itens. Logo, um total de 5.000 (cinco 

mil) pastilhas. 

 Assim, entende este Pregoeiro que, por se tratar de um certame destinado ao Registro de 

Preços, não há, em tese, a garantia de que esta Administração adquirirá de fato a quantidade total, 

entretanto, a decisão a respeito da forma de oferta por parte do fornecedor é discricionária do próprio 

licitante, não cabendo a este Pregoeiro deliberar sobre a forma que deve ou não cada participante 

apresentar sua proposta. 

 Sendo assim, deve a peticionante ponderar sobre os riscos envolvidos no seu processo de 

venda e, dessa forma, decidir de forma autônoma sobre a questão apresentada. 

 

Lambari, 11 de março de 2022. 

 

 

__________________________ 

Adalberto Luiz da Silva 

Pregoeiro 


