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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
 
 
Processo: 2017.0001.1000.121 
 
Licitação: Pregão Presencial Internacional SRP n. 005/2017 
 
Objeto:           Eventual aquisição de Desencarceradores à combustão e elétrico 
 
Empresa: SOSSul Resgate- Comércio e Serviços de Segurança e Sinalização Ltda  
 
 
 

Versam os presentes autos sobre esclarecimentos acerca do procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial Internacional SRP n. 005/2017, Menor Preço por Lote, o qual seria 

realizado no dia 04/05/2017 às 09h00min, objetivando a eventual aquisição de Desencarceradores à 

combustão e elétrico para o CBMGO.  

 

Após solicitação de esclarecimentos remetida, via e-mail, tempestivamente pela empresa 

supramencionada e, com base no art. 3º da Lei 8.666/93, foram reanalisadas pelo Departamento de 

Especificações e Orçamentos – DECOR/CBMGO, as especificações dos objetos, quais sejam, ITEM 01 - 

LOTE 01 – CARRETEL DUPLO (MANGUEIRA) e ITEM 07 – LOTE 01 – FERRAMENTA HIDRÁULICA 
DE CORTE, para fins de verificação quanto aos pontos levantados no documento enviado. 

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Verificadas as especificações o DECOR emitiu Parecer Técnico acostados à fl. 217 dos autos 

e anexo a este documento, manifestando pela retificação do subitem 1.4 do item 3, Lote 1 do Edital, 

conforme parecer emitido. 

 
JOELLEN Luci Silvestre Vaz – SD QPC 

Pregoeira/CBMGO 
 
 

*O original deste documento encontra-se assinado e arquivado nesse Departamento, bem como acostado aos autos. 
 

 


