
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 02.00049/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 004/2019 SRP nº 004/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTOS, visando atender as necessidades da Administração Pública do
Município de Porto Velho

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

I – DO RECEBIMENTO DOS ESCLARECIMENTOS:

Reportando-me  aos  Pedidos  de  Esclarecimentos
interposto pelas Empresas  TCP DOS SANTOS – ME e LOC-MAQ
Locação de Maquinas e Equipamentos LTDA , encaminhados ao
e-mail informado em Edital,  contra Pregão Eletrônico nº
004/2019,  deflagrado  no  Processo  Administrativo
02.0049/2018.

No  que  alude  a  tempestividade,  considerando
que a  abertura das  propostas foi  designada para  o dia
30.01.2019 devem ser tidos por tempestivos os pedidos de
esclarecimento ora respondidos.

II - DO ESCLARECIMENTO 

 
Diante  dos  fatos  arguidos enviamos  os

questionamentos  via  Oficios  n°  0046/SML/2019  e  Nº
0054/SML/2019 para Secretaria Requisitante, pois os pontos
a serem esclarecidos necessitam da manifestação do Órgão
requisitante. Sendo assim vamos às respostas:  

a)  Com relação ao apontamento realizado no lote 12 “os
serviços a ser contratado refere-se ao segurança civil
somente? O que seria posto de trabalho?”

Resposta  da  Secretaria:  Informamos  que  os
serviços  a  ser  contrato  se  refere  apenas  a
seguranças civil, quanto ao posto de trabalho,
utilizamos  esta  nomenclatura (posto  de
trabalho) somente  para  demonstrar  a
necessidade  de  utilização  de  10  (dez)
seguranças.
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b)  Quanto  ao  lote  16,  no  qual  solicita  o  seguinte
esclarecimento “a empresa especializada em eventos de
show pirotécnico poderá neste caso, e referente a este
item (10.4.2.4) especificamente apresentar a licença de
seu  fornecedor,  visto  que  a  mesma  possui  sua
documentação legal e regular para a execução do objeto?”

  Resposta da Secretaria: Realizamos consulta na
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA,
e que em resposta fomos informados que todas
as  atividades  passiveis  ou  não  de  licença
ambiental  estão  contempladas  na  RESOLUÇÃO
COMDEMA n° 002, de 08 de março de 2018, que
aprova a lista de empreendimentos de impacto
locais  passiveis  ou  não  de  licencimanto
ambiental  no  âmbito  do  Municipio  de  Porto
Velho/RO. (Oficio n° 059/DLA/GAB/SEMA).

Outrossim, ao ser questionado à Secretaria de
Meio  Ambiente  em  relação  ao  pedido  de
esclarecimento ao lote 16, fomos informados da
OBRIGATORIEDADE do  licenciamento  ambiental
para empresa, a qual deverá solicitar junto a
SEMA a autorização ambiental, para realização
dos serviços, no local pretendido.

c)  Com relação ao apontamento referente lote 06: “SERVIÇO
DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMARIM refere-se
a um container com banheiro acoplado, gostaríamos de saber
se  a  empresa  terá  nos  locais  dos  eventos  uma  rede
hidráulica e sanitária para a alimentação de água e coleta
do esgoto sanitário‘’, bem como  ‘’ Ainda a respeito do
item 01 do Lote 06, por conter o banheiro acoplado, a
contratada deverá fazer a coleta trasporte e a correta
destinação  final  aos  dejetos  gerados  de  forma  legal,
conforme  legislação  ambiental  vigente.  Dessa  forma  não
seria conveniente exigir da empresa vencedora, na fase de
habilitação  ou  contratação  a  apresentação  das  licenças
ambientais emitidas pelos órgãos de fiscalização do meio
ambiente (União, Estados e Municípios), do qual fazem o
acompanhamento  e  a  inspeção  daqueles  que  operam  as
atividades poluidoras, para garantir a boa execução dos
serviços sem o risco de contaminar o meio ambiente?” e
“quanto ao Lote 08, os itens 01 e 02 apresentam diária
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como  unidade  e  quantidade  de  1.134  e  1.060
respectivamente,  considerando  que  a  ata  de  registro  de
preço terá duração de 12 (doze) meses e os quantitativos
de diárias ultrapassariam este período, a unidade a que se
refere nos itens não deveria ser em metros?”

Resposta  da  Secretaria:  Informamos  que,  na
locação  do  item  “camarim”,  será
disponibilizado  à  empresa  contratada  a  rede
hidráulica para alimentação de água, bem como
rede de coleta de esgoto.

Quanto ao segundo questionamento, informamos
que  toda  documentação  exigida  para  fase  de
habilitação está em conformidade com o artigo
27 da Lei Federal 8.666/1993.

Quanto ao terceiro questionamento, metragem do
gradil, este se encontra discriminado no item,
e, com relação aos quantitativos solicitados
em  diárias estão de acordo com a necessidade
de  cada  órgão  participante,  quantidade  esta
que não ira ultrapassar a vigência da ata que
é de 12 (doze) meses.

III – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos
esclarecimentos  e  informamos  que  o  Edital  não  sofrerá
alterações,  permanecendo  inalterada  a data  para  a
realização da licitação.

Porto Velho/RO, 29 de Janeiro de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira/SML
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