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

Processo nº: 09.00133/2017 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 045/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS

GRÁFICOS  PARA  CONFECÇÃO  DO  KIT  PROERD (contendo:  camiseta,

cartilha do estudante, boné, certificado e convite), visando

atender a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

A empresa SCLAN MALHAS LTDA-EPP, se manifestou através de e-
mail  enviado  ao  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando
esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº
045/2018, datado de 02/05/2018, às 08hs:13min.(Horário local).

A Pregoeira, designada em face dos termos da solicitação em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pela empresa ora citada, em conformidade com

edital, senão vejamos:

2.3.  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; 
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2.4.  As  consultas  formais  serão

respondidas diretamente aos licitantes

interessados  e  disponibilizadas  no  site

www.licitacoes-e.com.br,  no  campo

MENSAGENS, no link correspondente a este

edital.

II –   DO QUESTIONAMENTO

Em  síntese,  a  empresa  SCLAN  MALHAS  LTDA-EPP,
solicita o seguinte: 

Gostaria de saber qual é a justificativa da junção dos itens (camiseta, cartilha do estudante,
boné, certificado e convite) em um único item chamado de “Kit”? 

Solicito  esta  visto  que  os  itens  são  de  natureza  distintas,  e  a  junção  dos  mesmo eleva
drasticamente os custos, visto que nós fornecedores teremos que terceirizar parte do item,
pois a grande maioria de nós não produz todos os itens do kit.

 
Solicito esta justificativa pois pretendo entrar com um pedido de impugnação, caso a justificativa não seja forte.

 
Att,

 
Sclan Malhas LTDA-EPP
(28) 2101-8400
CNPJ: 32.468.738/0001-74

III - DO ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é

um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos 
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princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Diante dos fatos arguidos esclarecemos o seguinte:

O  objeto  da  licitação  e  bem  claro,  “Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DO KIT PROERD (contendo:
camiseta, cartilha do estudante, boné, certificado
e convite), visando atender a Secretaria Municipal
de Educação – SEMED”,

Na  verdade  a  contratação  e  de  empresa

especializada em serviços gráficos, considerando que se trata

de objetos personalizados conforme modelo no ANEXO II do Termo

de Referência - Modelos/Artes.

Portanto não será viável que seja contratado mais

de uma empresa para realizar os serviços separadamente, por se

tratar de objeto específico para atendimento de um Programa

Educacional  de  Resistência  as  Drogas  do  Ministério  da

Educação, onde a contrapartida da Prefeitura será assegurar o

fornecimento do “Kit Proerd”, a ser utilizado em sala de aula,

que serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e a

justificativa  as  fls.  163  e  164  dos  autos,  levando  em

consideração a Sumula nº 08/TCE-RO.
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IV – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, prestamos os devidos esclarecimentos e nos

colocamos disposição de Vossa Senhoria, para qualquer dúvida

pertinente ao procedimento licitatório, neste caso o Edital do

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2018.

Porto Velho/RO, 02 de maio de 2018.

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira/SML
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