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De : Lorruan Freitas Don <lorruanfreitasd@gmail.com>
Assunto : Pedido de Esclarecimento - Tomada de Preços 01/2020

Para : licitacoes@hpp.org.br, nivia nita
<nivia.nita@hpp.org.br>

Zimbra nivia.nita@hpp.org.br

Pedido de Esclarecimento - Tomada de Preços 01/2020

seg, 09 de nov de 2020 18:31
RESPONDER  

À

Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro – Hospital Pequeno Príncipe

Setor de Licitação
 
Ref.: Tomada de Preços 01/2020

Objeto: Aquisição de 01 (UMA) UNIDADE DE NEURONAVEGADOR.

Prezado(a) Sr(a) Pregoeiro(a), Eu, Lorruan Freitas, portador da cédula de identidade nº 50.848.886-2,
inscrito no CPF nº 450.896.388-96, interessado em participar desta licitação, apresenta a seguinte
solicitação de esclarecimento relativa ao EDITAL em epígrafe:

 Número da Questão Item ou Cláusula Esclarecimento
solicitado

1. Exigência de Certificado de
Registro Cadastral (CRC)

O art. 22, §2º, da Lei
8.666/93 determina que os
interessados em participar da
Tomada de Preços deverão
cadastrar-se no órgão
licitador até o terceiro dia
anterior à data do
recebimento das propostas.
Ocorre que, no certame em
tela, o instrumento
convocatório não dispõe
sobre este assunto.
Pergunto: haverá a
exigência de obter o CRC?
Se sim, quais os
procedimentos?

2. 11.5.1. Ainda que verificada
alguma restrição na
documentação
comprobatória da
regularidade fiscal de
microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte
(EPP), a Comissão de

O art. 43, §1º, da Lei
Complementar 123/2006
estabelece que as empresas
enquadradas como MEs ou
EPPs poderão regularizar,
em até 05 (cinco) dias
úteis, os documentos
referentes à regularidade
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Licitação declara-la-á
habilitada de forma
condicionada à apresentação
de nova documentação que
comprove sua regularidade
no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, a contar da
declaração de vencedora do
certame.

fiscal e trabalhista que
estiverem com alguma
restrição.
Pergunto: levando em
consideração que o prazo
estipulado pelo edital afronta
o prazo legal, ele será
corrigido?

3. 11.11. Ocorrendo a
inabilitação de todas as
licitantes, (...) poderá fixar-
lhes o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para a apresentação
de novos documentos, (...)
nos termos do art. 48, § 3º,
da Lei Federal nº
8.666/1993.
e...
12.8. Ocorrendo a
desclassificação das
propostas de todas as
licitantes, (...) poderá fixar
aos licitantes o prazo de 08
(oito) dias úteis para a
apresentação de novas
propostas, (...) do art. 48, §
3º, da Lei Federal nº
8.666/1993.
e...
13.7. Quando os licitantes
forem inabilitados ou todas
as propostas forem
desclassificadas, (...) o prazo
de 03 (três) dias úteis para a
apresentação de nova
documentação ou proposta,
observando os termos do
artigo 48, da Lei Federal nº.
8.666/93.

O art. 48, §3º, da Lei
8.666/93 determina que
“Quando todos os licitantes
forem inabilitados ou todas
as propostas forem
desclassificadas, a
administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de
oito dias úteis para a
apresentação de nova
documentação ou de outras
propostas escoimadas das
causas referidas”.
É bem provável que o edital
contenha erro de digitação,
pois as três cláusulas
mencionadas informam
prazos diferentes.
Pergunto: Considerando o
que estabelece a legislação,
podemos respeitar somente o
prazo de 08 (oito) dias úteis?

4. 16.6. O recurso a que se
refere este item deverá ser
interposto no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados da
data de divulgação da
decisão da Comissão de
Licitação, do qual será feita
comunicação aos demais
licitantes, que poderão
impugná-lo, igualmente no
prazo de 02 (dois) dias úteis.

O art. 109, inc. I, da Lei
8.666/93 determina que o
prazo recursal é de 05
(cinco) dias úteis.
Porém, o edital estabelece o
prazo de 02 (dois) dias.
Pergunto: este prazo será
corrigido para não afrontar o
previsto na legislação?

5. 17.2. b) Apresentação de
seguro garantia equivalente a

O art. 56, §2º, da Lei
8.666/93, dispõe que o a
garantia contratual não
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10% (dez por cento) do valor
contratado;

excederá a 5% (cinco
porcento).
Pergunto: O edital será
modificado para não afrontar
o previsto na legislação?

6. Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis

Dúvida: o edital não irá
exigir a apresentação de
balanço patrimonial?

 
Agradeço desde já. 

Atenciosamente,
 
Responsável para contato: Lorruan Freitas 
Endereço: Estrada do Jaguaré, 422
Telefone: (11) 3783-8666
E-mail: Lorruanfreitasd@gmail.com

mailto:aurenibarbosa@yahoo.com.br

