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Processo: 02.00171/2019 
Pregão Eletrônico n. 004/2020/SML 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI), conforme disposições deste Edital e seus 
anexos. 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Trata-se de análise e reposta a Pedido de Esclarecimento formulado pelas 
Empresa Fibratex Comércial Eireli – ME, conforme e-mail autuado nas fls. 
1.458.  
 
I – DO RECEBIMENTO 
 

Preliminarmente, convém consignar que Pedidos de Esclarecimentos 
formulados em face de Editais de Licitação para aclarar questões 
procedimentais relativas às licitações públicas não comportam rigorismos 
quanto à forma de apresentação, já que a própria Lei silenciou sobre o 
tema.  

 
Em que pese o exposto, é necessário verificar o atendimento à 

tempestividade do pedido ora analisado, uma vez que o prazo para tanto foi 
previamente estabelecido no subitem 2.3 do Edital de Licitação, havendo, 
portanto, um lapso temporal para o exercício do direito por parte das 
Licitantes e uma regra a ser observada pela Administração.  

 
Citado item 2.3 do Edital dispõe que “Os pedidos de 

esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da 
Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com.” 

 
Considerando que a data de abertura das propostas está designada 

para o dia 11.03.2020, tal como estabelecido no subitem 1.4 do instrumento 
convocatório e, que o e-mail contendo a manifestação da Licitante aportou 
no correio eletrônico desta Superintendência às 09h45min do dia 09.03.2020 
(fls. 1.458), o presente pedido de esclarecimento é intempestivo à luz das 
prescrições contidas no Edital de Licitação. 

 
Em que pese o exposto, visando garantir a legalidade dos atos 

praticados no certame, por força do Princípio da Legalidade, insculpido no 
art. 37 da CF/88, decido receber e analisar a manifestação como direito de 
petição estabelecido na alínea “a” do inciso XXXIV do artigo da 
Constituição Federal, que estabelece que são a todos assegurados, 
independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.  
 
II – DO QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 

A Empresa informou, em sua manifestação, o que segue:  
 

Acreditamos ter ocorrido algum engano na determinação do 
valor estimado para os itens 43 e 44 (máscara descartável) 
pois, de acordo com as especificações técnicas, o valor de 
uma unidade desse produto é muito menor do que o apresentado 
no termo de referência do pregão. 
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III. DA MANIFESTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COTAÇÕES DE PREÇOS – DCP/SML 
 

Inicialmente, urge esclarecer que, no âmbito da Prefeitura de 
Porto Velho, as Pesquisas de Preços realizadas com a finalidade de preços e 
de mercado para balizar valores admitidos para fins de procedimentos 
licitatórios são de competência do Departamento de Cotações de Preços – 
DCP/SML, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 654/2017.  

 
Por tal motivo, visando esclarecer o quanto suscitado pelo 

fornecedor, expedi o Memorando n. 002/EQ.01/SML/2020, do dia 09.03.2020, 
fls. 1.459, por meio do qual solicitei ao DCP/SML a confirmação do valor 
estimados nos autos para os Lotes 43 e 44, os únicos para os quais  a 
Fibratex, Empresa que solicitou os esclarecimentos, apontou como 
equivocados os valores informados no Edital de Licitação. Por meio do 
aludido Memorando solicitei àquele Departamento que promovesse nova 
pesquisa de preços, visando garantir a legalidade dos atos e a 
economicidade do certame.  

 
Atendendo ao que lhe foi solicitado, o DCP/SML encaminhou o 

Memorando n. 029/DCP/SML, recebido às 13h29min do dia 10.03.2020, por  meio 
do qual informou que, depois de realizar nova pesquisa de preços (conforme 
detalhado abaixo), verificou divergência significativa nos preços 
informados para os Lotes 43 e 44 quanto considerados o primeiro Quadro 
Comparativo emitido por aquele Departamento e o que veio encaminhado anexo 
no Memorando. 

 
Para dar publicidade às informações encaminhadas pelo DCP/SML, 

informo que a nova pesquisa de preços considerou o seguinte universo de 
fornecedores e sites especializados, os quais informaram os seguintes 
valores (unitários):  
  

Fornecedor Valor 
Unitário 

Emron Manutenção Preial Apoio Adm. Eireli – Ponto do EPI, 
CNPJ n. 07.662.244/0001-89 

R$ 1,58 

Única Uniformes e EPIS, CNPJ n. 18.274.750/0001-17 R$ 0,90 
DSB Comércio e Serviços Eireli – ME, CNPJ n. 
17.878.902/0001-28 

R$ 1,40 

Site Loja do Mecânico, Grupo Gurgel Mix/S.A.,  
(www.lojadomecanico.com.br)  

R$ 1,67 

Site Super EPI (www.superepoi.com.br)  R$ 1,08 
EPI’S online (www.episonline.com.br)  R$ 1,20 
 

Por fim, consta como anexo do mencionado Memorando do DCP/SML o 
novo Quadro Comparativo de preços para os Lotes 43 e 44, assinado por três 
servidores daquele Departamento, com valor médio unitário informado em R$ 
1,31, (um real e trinta e um centavos) e o valor total, para as 9.404 
unidades licitadas (soma do quantitativo do lote 43 e 44) como sendo R$ 
12.272,22 (Doze mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e dois 
centavos).  
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III. Decisão da Pregoeira 
 

Conforme exposto acima, a Lei Complementar n. 654/2017 
estabeleceu como competências do Departamento de Cotações de Preços a 
realização de pesquisa de mercado para balizar preços máximos estimados nos 
procedimentos licitatórios realizados no âmbito desta Prefeitura.  

 
No caso, de acordo com os valores decorrentes da pesquisa 

anterior, o valor o unitário máximo para o produto licitado nos lotes 43 e 
44 era de R$ 63,24 (Sessenta e três reais e vinte e quatro centavos). No 
entanto, após ser admoestado a esclarecer o quanto informado pela Fibratex, 
o DCP/SML realizou nova pesquisa de preços, informando agora que o valor 
correto, unitário é R$ 1,31 (Um real e trinta e um centavos) por unidade o 
Produtos.  

 
Nesse sentido, considerando as atribuições e competências 

estabelecidas pela Legislação que rege os procedimentos licitatórios no 
âmbito desta Prefeitura, sendo de competência do DCP/SML, o preço 
informado, sopesando a significativa redução do valor estimado, decido 
acatar a manifestação do Departamento de Cotações – DCP/SML, para informar 
que os valores estimados para o lote 44 passam a ser: 
 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25% 
Lote Especificação Uni. Quant. Valor 

unit. 
Valor total 

44 

MASCARA DESCARTÁVEL, Respirador 
sem manutenção tipo peça semi-
facial filtrante (PFF1); formato 
dobrável: prático de usar e 
armazenar espuma nasal para 
melhorar a vedação e aumentar o 
conforto. Elásticos revestidos 
flexíveis e confortáveis Solda 
frontal superior. Parte inferior 
se molda melhor ao queixo;  

UNID. 1265 R$ 1,31 R$ 1.645,36 

  
Com relação ao Lote 43, considerando que o mesmo foi cadastrado 

no Sistema Licitações-e para ampla concorrência, ou seja, aberto para 
participação de todos os tipos de Empresas (ME, EPP e grandes empresas), o 
que se deu em razão do valor total estimado para o lote, antes da correção 
na Pesquisa de Preços ter ultrapassado o limite de R$ 80.000,00 (Oitenta 
mil reais), o mesmo deverá ser cancelado ANTES DA DISPUTA, para não seja 
infringido o disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/2006, 
bem como, por não ser possível alterar o conteúdo das propostas já 
cadastradas. 

 
Considerando que o Lote 44 é exclusivo à participação de ME e 

EPP, pois se refere a Cota e 25% do Lote 43, nos moldes estabelecidos no 
Inciso III do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006, delibero pela sua 
manutenção no certame, por não haver prejuízos às determinações da Lei 
Complementar 123/2006 e demais legislações, bem como, em vista da presente 
resposta não impactar nas propostas já formuladas, cujos prelos ofertados 
poderão ser baixados na fase de disputa.  
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A manutenção do Lote 44 na disputa, além não afrontar o princípio 
da legalidade e os demais que são aplicáveis aos procedimentos 
licitatórios, também tem por finalidade o atendimento ao interesse público, 
tendo em vista tratar-se de material para proteção dos servidores públicos 
que demandam uso de EPI’S específicos. 

 
Por fim, comunico ainda que permanecendo inalterada a data de 

abertura das propostas, uma vez que não houve modificações nas 
especificações técnicas do produto, a qual mantem-se inalterada e que, 
ciência de todos, será comunicado na Sala de disputa o valor correto 
estimado para o Lote 44, conforme consignado nesta Resposta. 
 
CONCLUSÃO 
 

Esclarecido o ponto suscitado pela Empresa que requereu o 
presente esclarecimento, decido encaminhar a presente resposta à Empresa 
que o solicitou esclarecimentos, divulgando-a também no link relativo ao 
Pregão em referência no Portal da Prefeitura de Porto Velho 
(www.portovelho.ro.gov.br) e no Sistema Licitações-e (www.licitacoes-
e.com.br) para ciência de todos os interessados, salientando desde já que 
fica mantida a data de abertura das propostas, conforme Edital de 
Licitação.  

 
Em tempo, informo que para evitar qualquer prejuízo aos 

interessados, será comunicado na Sala de disputa o valor correto estimado 
para o Lote 44. 

 
Porto Velho, 11 de Março de 2020.  

 
 
 

Tatiane Mariano 
Pregoeira - SML 
Pregoeira/SML 


