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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.0089/2019
PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO
040/2019/SML/PVH
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONES E OUTROS 

MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, visando atender as necessidades da 

Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho,

A  empresa  Helenmaq  Comercio  e  Serviços  Ltda,  se
manifestou através por meio do e-mail  pregoes.sml@gmail.com,
solicitando  esclarecimento  referente  ao  Edital  do  Pregão
Eletrônico  de  nº  080/2019, datado  de  01/07/2019,  às
15hs:53min.(Horário local).

O Pregoeiro, designada em face dos termos da solicitação em
referência, apresenta os seguintes esclarecimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente, em conformidade com edital, senão vejamos:

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

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  mencionado  empresa  solicita  o
seguinte: 
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“VENHO  SOLICITAR  ESCLARECIMENTO  SOBRE  O  ITEM
07, SE É ROLO COM 100MT OU 200MT
FITA ZEBRADA ROLO 100mts
DESCRIÇÃO
Faixa de isolamento plástica,
zebrada, não adesiva nas cores
laranja e branca, com 0,1 mm de
espessura, largura de 7 cm.
Rolos com 200 mts.”

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

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  só

seguinte:

1 – “VENHO SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O ITEM 07, SE É

ROLO COM 100MT OU 200MT...,”. 

1).  Resposta:  Senhor  licitante,  realmente  ficou

confuso a discrição quanto a metragem da mencionada fita,In

Verbis;

FITA ZEBRADA ROLO 100mts
DESCRIÇÃO
Faixa de isolamento plástica, zebrada, não adesiva nas 
cores laranja e branca, com 0,1 mm de espessura, largura 
de 7 cm.

Rolos com 200 mts.

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão CEP: 76.804-022; Porto Velho
– ROTelefones: (0xx69) 3901-3069/3639E-mail: pregoes.sml@gmail.  com

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


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

 deste modo esclarecemos que, mediante se encontrar em

destaque ser a expressão “FITA ZEBRADA ROLO 100mts”,  que com isso

levou  as  estimativas  de  preços  ter  sido  realizadas  nesta

redação, deste modo fica para todos os efeitos ESCLARECIDOS

que a metragem da fita constante no Item/Lote 7(sete) é de

100MTS, ficando as demais especificações inalteradas.

Informamos  que  a  resposta  a  este  esclarecimento  se

encontra  disponíveis  nos  site  www.portovelho.ro.gov.br e

www.licitacoes-e.com.br links onde se o edital. 

IV – DA CONCLUSÃO

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

Porto Velho/RO, 02 de julho de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/CML
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