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

Processo: 02.00089/2018
Pregão Eletrônico n. 083/2019/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  PARA EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
(UNIFORMES),  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
informadas no Edital de Licitação e seus Anexos. 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se  de  análise e  reposta  a Pedido de Esclarecimento
formulado por Empresa não identificada no e-mail que encaminhou o Pedido,
fls. 1.174, analisado nos termos abaixo. 

I – DO RECEBIMENTO

Preliminarmente,  urge  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, porquanto a própria Lei tenha
sido silente neste sentido.

Em que pese o exposto acima, é preeminente a necessidade de
analisar  o  atendimento  à  tempestividade  do  encaminhamento  do  presente
esclarecimento, uma vez que o prazo para tanto foi previamente estabelecido
no subitem 2.3 do Edital de Licitação (fls. 1.125 a 1.161), criando para o
Administrado um lapso para exercício do Direito e uma regra a ser observada
pela Administração. 

Pois bem, no tocante ao tema, cumpre repisar que a data de
abertura  das  propostas  foi  designada  para  o  dia  22.07.2019,  tal  como
estabelecido no subitem 1.4 do instrumento convocatório. 

O e-mail contendo as razões do Pedido ora analisado aportou
na  caixa  de  entrada  do  correio  eletrônico  indicado  no  edital
(pregoes.sml@gmail.com) às 18h50min do 09.07.2019 (fls. 174), devendo ser
considerado  para  efeitos  de  recebimento  do  presente,  o  horário  de
expediente  desta  Superintendência,  ou  seja,  às  08h  (hora  local  de
Rondônia), do 10.07.2019, sendo portanto, tempestivo. 

Por esta razão o presente Pedido será recebido e analisado. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTA:

Questionamento: 

A Empresa requer esclarecimentos acerca da apresentação do
Laudo Técnico, nos termos abaixo transcrito.  Considerando que a questão
suscitada recai sobre aspectos técnicos relativos à descrição dos materiais
ora licitados e ainda, que as exigências relativas ao Laudo questionado
constam do edital em atenção ao quanto estabelecido no Termo de Referência,
imediatamente após o recebimento do Pedido de Esclarecimento, o mesmo foi
submetido à análise da Secretaria requisitante dos materiais, a Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer – SEMES, conforme e-mail juntado nas  fls.
1.175 dos autos.
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Em  resposta,  a  SEMES  encaminhou-nos  Ofício n. 1.176, por
meio do qual respondeu pontualmente os termos questionados. Desta feita,
transcrevemos abaixo os questionamentos e respostas: 

A empresa expõem seu Pedido de Esclarecimento: “Imaginemos o
seguinte cenário:  Sou vencedor do lote 1 com uniformes a
base de dry 100% poliéster, dessa forma eu preciso:

a) apresentar um laudo que contenha as especificações abaixo
do tecido a ser utilizado conforme a tabela da página 43
deste edital e assim sucessivamente;
Resposta da SEMES: Sim, terá quer ser apresentado Laudo para
análise  pela  Administração,  o  qual  deverá  conter  às
especificações  que  se  encontram  nas  Tabelas  definidas  no
Edital para cada tipo de tecido; 

b)precisarei enviar uma amostra do uniforme acabado juntoa
esse  laudo  do  tecido  comprovando  que  foi  produzido  pelo
tecido exigido;
Resposta  da  SEMES:  Não,  o  Edital  não  está  solicitando
amostras dos produtos licitados. 
Complementação  da  Pregoeira: É  obrigação  do  Fornecedor
manter os termos de sua proposta, inclusive quanto à marca e
especificação do material ofertado, durante toda a vigência
da Ata, nos termos da legislação vigente e aplicável e do
instrumento  convocatório.  No  caso  de  ser  constatado  o
fornecimento de materiais divergentes daqueles ofertados em
sua proposta e aceitos no ato da Licitação, a Empresa estará
sujeita às sanções aplicáveis à matéria. 

c)  um  laudo  sobre  o  uniforme  acabado  com  as  descrições
exigidas  (essa  opção  necessitaria  de  envio  antecipado  do
produto para INMETRO o que inviabilizaria a concorrência por
parte de empresas de micro e pequeno porte dado seus custos
elevados).
Resposta da SEMES: O Laudo exigido é referente ao tecido e
não aos produtos prontos, conforme estabelecido no Edital.

IV – DA RESPOSTA DA PREGOEIRA E CONCLUSÃO: 

Em vista dos esclarecimentos da SEMES, pontuais a todos os
questionamentos, estando sua manifestação em total compatibilidade com os
termos do Edital de Licitação, não havendo inovações aos termos do Edital,
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), salientando desde já que resta mantida a data de abertura das
propostas, conforme Edital de Licitação. 

Porto Velho, 12 de Julho de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, n. 2776, Bairro São Cristóvão.

CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO
Tel. CML  (69) 3901-3069

TMS
2


