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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2018 
PROCESSO Nº 1655/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 15h40, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa RHODES DISTIBUIDORA DE 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 
29.196.670/0001-07, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE SONDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE. 
 

Da síntese do questionamento do licitante: 
A empresa Rhodes Distibuidora de Materiais Hospitalares LTDA EPP, Cnpj: 29.196.670/0001-07 é uma empresa 

nova e por se tratar de uma empresa nova não atendemos o ITEM 9.5.1, abaixo. 
Em outros processos já participados enviamos uma declaração assinada pelo Diretor Comercial informando que 

a empresa por ser nova não tem atestados de capacidade técnica no momento. 
Será aceito uma declaração justificando o não atendimento do ITEM 9.5.1? 
9.5.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, que 

comprovem a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o 
objeto da licitação; 

 
Da resposta da Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico: 
Não será aceita a declaração mencionada. Deve ser apresentado um atestado, que poderá ser fornecido por 

órgão público ou privado, nos termos do item 9.5.1 e 9.5.1.1 do edital. 
Essa exigência está de acordo com as normas legais e atesta o mínimo de experiência do licitante, necessária no 

presente caso. 
 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 
para conhecimento público. 
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