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DESPACHO DE ESCLARECIMENTO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 203/2021 

PROCESSO N.º 039254/2021 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 

GASOSO – PARTICIPAÇÃO AMPLA 

 

A Comissão Permanente de Licitações vem esclarecer as empresas interessadas em 

participar do certame os questionamentos havidos sobre o edital. 

No edital em seu item 4.16 Como requisito para participação neste Pregão, a 

licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e 

concorda com as condições contidas no edital e seus anexos e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital. 

Acontece que o único campo disponível na plataforma do Banco do Brasil para os 

licitantes “ticarem” menciona uma redação completamente diferente do edital. 

Sendo assim, pergunto, poderemos declarar que concorda com as condições 

contidas no edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos neste Edital no campo “INFORMAÇÕES DETALHADAS”? 

Caso a resposta seja positiva, caracterizaria identificação? 

Resposta: Não caracteriza identificação e, a meu ver, deve ser declarado. Frisa-se 

que somente após o encerramento do envio de lances e anunciado o vencedor que 

os licitantes e, principalmente, o pregoeiro terão acesso aos documentos de 

habilitação e a proposta detalhada dos oponentes. O que o edital não permite é a 

identificação da proposta inserida na plataforma eletrônica do Banco do Brasil pelos 

licitantes. O manual do fornecedor estabelece tal exigência. (vide fls. 15 do aludido 

manual) no link: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf  

 

2- No item Proposta- 6.14 Qualquer elemento que possa identificar a licitante, na 

proposta ou em seus anexos dentro do sistema, importa a desclassificação da 

proposta. 

Não precisaremos anexar a proposta com preço de entrada junto com a 

documentação de habilitação por força do Decreto 10.024/19? 

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf
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Resposta: Sim, é necessário anexar a proposta de preços. Sugestiono seguir o 

passo a passo constante da cartilha do fornecedor indicada acima. 

Caso a resposta anterior seja positiva, não caracterizaria identificação? 

Resposta: Não. Vide a resposta anterior. Em complemento, peço gentileza a 

empresa que se atenha a redação do item 6.1.2 do Edital. “A licitante deverá, na 

forma expressa no sistema eletrônico, consignar o VALOR TOTAL DO LOTE E A 

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO PRODUTO OFERTADO PARA O LOTE O QUAL 

DESEJA ENVIAR PROPOSTA, contendo ainda a MARCA; 6.1.2.1 Observação: Para 

não se identificar a proposta e, assim sendo, proteger o seu sigilo, solicitamos aos 

licitantes cujo nome empresarial corresponda exatamente a marca do produto 

ofertado que faça constar na proposta a marca como sendo “marca própria”, sob 

pena de desclassificação. 

Caso a resposta seja negativa, não precisamos anexar nenhuma proposta com os 

preços de entrada? 

 Resposta: Prejudicado pela resposta anterior. 

 

3. Os documentos de habilitação podem ser anexados via banco do brasil sem risco 

de identificação nos termos do art. 26, § 8º do Decreto 10.024/19? 

Resposta: Vide resposta ao item 01. Conforme já dito somente após o 

encerramento do envio de lances e anunciado o vencedor que os licitantes e, 

principalmente, o pregoeiro terão acesso aos documentos de habilitação e a 

proposta detalhada dos oponentes. 

 

4- O envio de arquivos eletrônicos de dados corrompidos, perda de conexão da 

internet, são ônus de responsabilidade única do próprio licitante. O licitante deve 

tomar todas as precauções e os cuidados necessários para verificar se os arquivos 

enviados à Administração se encontram em perfeitas condições e sem falhas, sob 

pena de inabilitação. Acontece, que o Banco do Brasil é uma plataforma que possui 

um fluxo de instabilidade grande, e muito embora os licitantes anexem os 

documentos de forma correta -conferem e mesmo assim as vezes são 

surpreendidos por informação de que Órgão não conseguiu baixar algum 

documento por apresentar erro, etc. Todavia, a administração pública, tem o poder 

de solicitar diligência por força do art.43 § 3 da Lei 8.666/93. A promoção de 
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diligência será considerada pela administração? Tendo em vista que se trata de um 

fato foge da alçada dos licitantes. 

Resposta. Não. Eventuais falhas no sistema devem ser reportadas ao Banco do 

Brasil Os números do suporte técnico são: 4004-0001 - Capitais e Regiões 

Metropolitanas e 0800-729-0001 - demais localidades, escolhendo pela ordem as 

seguintes opções: 

2 - Atendimento para você 

4 - Orientações técnicas 

5 - App do BB, Autoatendimento PF ou outros assuntos 

 

Isto posto, ficam expressamente ratificadas todas as DEMAIS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES DO EDITAL, bem como a data do certame. 

 

Franca/SP, 28 de outubro de 2021. 

 

__assinado no original________________ 
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Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro     
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