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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 10.00138.2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019/SML/PVH 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BETONEIRA, 

TRITURADOR, CARRINHO DE CARGA PARA LIXO...),visando atender à 

Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades constantes no 

Anexo I deste Termo de Referência.

A empresa Grupo Gama, se manifestou através por meio do
e-mail  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando  esclarecimento
referente  ao  Edital  do  Pregão  Eletrônico  de  nº  110/2019,
datado de 22/08/2019, às 09hs:42min.(Horário local).

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

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pelo senhor ora citada, 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.
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II – DO QUESTIONAMENTO

Em  síntese,  Senhor  Warley  Bueno, solicita  o
seguinte: 

Bom  dia  Prezados,

Viemos através desta, solicitar esclarecimento do seguinte
item  abaixo  do  P.E.  110/2019.

ITEM  4  - DESMONTADORA  DE  PNEUS,  ARO  14  A  56  POLEGADAS,
(nova),  sem  uso,  modelo  do  ano  da  compra  com  as
características mínimas a seguir: Rotação sentido horário e
anti-horário  da  garra;  abertura  de  14  a  42  polegadas;
operação eletro hidráulica; controle de unidade móvel; motor
hidráulico com dispositivo de ajuste de pressão; garra com
ajuste de força; giro rápido automático; console portátil;
motor  de  bombear  trifásico;  motor  rotativo  trifásico;
diâmetro máximo da roda 2300mm;largura máxima da roda 1050mm;
peso  máximo  da  roda  500kg;  garantia  de  12  meses.

Conforme  o  item  4  do  termo  de  referencia,  o  mesmo  na
descrição do item diz para aro 14 a 56 polegadas, acontece
que nas caracteristica do item informa abertura de 14 a 42
polegadas. Desta forma, temos duas desmontadora no mercado
com abertura até 56 polegadas e até 42 polegadas. Assim,
pedimos esclarecimento sobre até qual abertura realmente vão
precisar!

Ficamos  na  certeza  de  uma  resposta!

Att,,

warley  bueno

GRUPO GAMA 

Unidade Porto Velho - RO 

Bom dia Prezados,

Viemos através desta, solicitar esclarecimento do seguinte 
item abaixo do P.E. 110/2019.

ITEM 4 - DESMONTADORA DE PNEUS, ARO 14 A 56 POLEGADAS, 
(nova), sem uso, modelo do ano da compra com as 
características mínimas a seguir: Rotação sentido horário e 
anti-horário da garra; abertura de 14 a 42 polegadas; 
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operação eletro hidráulica; controle de unidade móvel; motor 
hidráulico com dispositivo de ajuste de pressão; garra com 
ajuste de força; giro rápido automático; console portátil; 
motor de bombear trifásico; motor rotativo trifásico; 
diâmetro máximo da roda 2300mm;largura máxima da roda 1050mm;
peso máximo da roda 500kg; garantia de 12 meses.

Conforme o item 4 do termo de referencia, o mesmo na 
descrição do item diz para aro 14 a 56 polegadas, acontece 
que nas caracteristica do item informa abertura de 14 a 42 
polegadas. Desta forma, temos duas desmontadora no mercado 
com abertura até 56 polegadas e até 42 polegadas. Assim, 
pedimos esclarecimento sobre até qual abertura realmente vão 
precisar!

Ficamos na certeza de uma resposta!

Att,,

warley bueno

GRUPO GAMA 

Unidade Porto Velho - RO 

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:
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1 - Que, realmente existe duplo entendimentos nas

especificações  do  item  questionado,  portanto  esclarecemos  a

todos  os  licitantes  interessados  que  as  especificações

corretas,  segundo  informações  via  telefônica  do  setor

requisitante, é que; a abertura da desmontadora é de 14 a 42,

deste  modo  fica  aceito  para  todos  o  item  Desmontadora  de

pneus, com abertura de “14 a 42 polegadas”.

Considerando que se trata de uma licitação que vai

ser disputada por meio de disputa de lances, deste modo não

havendo a necessidade de republicação, em razão de não afetar

as formulações das propostas.

IV – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, prestamos os devidos esclarecimentos, fica

como parte ao instrumento convocatório, para todos os efeitos,

esse esclarecimento, assim como fica mantido a data e horário

para a realização da licitação.

Porto Velho/RO, 23 de agosto de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/CML
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