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

Processo: 08.00287/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 127/2018
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses,
para eventual AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, a contar da data da
publicação  original  da  Ata  de  Registro  de  Preços  na
Imprensa  Oficial  do  Município,  visando  atender  as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

I – DO RECEBIMENTO DOS ESCLARECIMENTOS:

Reportando-me  aos  Pedidos  de  Esclarecimentos
interposto pelas Empresas arrematantes, contra o Edital do
Pregão  Eletrônico  nº  127/2018,  cujo  objeto  visa  a
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, temos a expor o que segue: 

Vale  salientar  que  o  Pregão  Eletrônico  n.º
127/2018  oriundo  do  Processo  nº  08.00287/2016  foi
publicado no dia 19 de outubro de 2018, com a data de
abertura do certame marcada para o dia 06 de novembro de
2018, sendo a disputa no mesmo dia.

Sendo  suspenso  o  certame  no  Sistema  do
Licitações – e do Banco do Brasil no dia 12 de dezembro de
2018,  para  atender  a  solicitações  de  esclarecimentos
referente a amostras.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os  presentes  Pedidos  de  Esclarecimentos  não
comportam  análise  de  cabimento  ou  rigorismos  quanto  à
forma de apresentação, pois foram interposto totalmente
fora  do  prazo  estipulado  em  Edital.  Porquanto  tem  por
finalidade aclarar ponto obscuro ou necessário a melhor
compreensão dos termos do instrumento convocatório para
formulação das amostras pelos licitantes interessados. 

Destaca  se  que  o  Edital  é  disponibilizado
alguns dias antes Sistema do Licitações–e e no Portal da
Prefeitura  de  Porto  Velho,  sendo  esse  o  trâmite  legal
definido em Lei, veja: 
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“Art.  21.  Os  avisos  contendo  os  resumos  dos
editais das concorrências, das tomadas de preços,
dos concursos e dos leilões, embora realizados no
local  da  repartição  interessada,  deverão  ser
publicados com antecedência, no mínimo, por uma
vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”

Seguindo o mandamento constitucional a Lei das
Licitações e Contratações Públicas, reafirma em seu art.
3º,  dentre  outros  princípios  constitucionais  o  da
publicidade que exige que a Administração anuncie, com a
antecedência  e  pelos  meios previstos  na lei,  além  de
outros que ampliem a divulgação, que realizará a licitação
e que todos os atos a ela pertinentes serão acessíveis aos
interessados. 

O  licitante  poderá  observar  atentamente  o
Edital na sua íntegra e também o Termo de Referência, pois
havendo  dúvidas,  estas  poderão  ser  esclarecidas  pela
Pregoeira responsável em tempo hábil. 

Vejamos o que diz o Edital: “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.”

Considerando  o  tempo  em  que  este  Pregão
Eletrônico  ficou  suspenso;  considerando  que  os
esclarecimentos são relacionados as amostras, sendo esta
uma das fases de suma importância para a conclusão deste
certame. Vamos aos esclarecimentos.

III. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E SUAS RESPOSTAS:

Foram  encaminhados  por  algumas  licitantes
questionamentos  e  também  solicitaram  mais  informações
referentes as artes e logos dos uniformes, conforme fls.
2134/2154 do Processo.
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Desta  forma,  encaminhamos  os  Ofícios  n.
1090/2018, 1104/2018 e 1117/2018 à Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUSA, para que se manifestasse, considerando que
é  o órgão  solicitante do  objeto licitado,  segue o  que
ficou estabelecido:

a)  Nos  materiais  que  são  feitos  sob  medida,  as
amostras poderiam seguir os tamanhos padrões (ex.:
36, 56)? (Ofício n. 1090/2018)

b)  Nos  materiais  sob  medida,  a  SEMUSA  poderá
encaminhar as medidas dos servidores ou a empresa
deverá  vir  a  Porto  Velho  para  conferências  das
medidas? (Ofício n. 1090/2018)

Resposta – Ofício n. 5849/DVS/GAB/SEMUSA: Em relação
aos materiais que são feitos sob medida, solicitamos
que a empresa venha até o município para adquirir as
medidas dos servidores, visto que conforme relatos
dos  próprios  servidores,  os  tamanhos  padrões  dos
uniformes  licitados  anteriormente  não  serviram,  e
não  temos  meios  para  pegar  as  medidas  de  cada
servidor.

Análise: A Secretaria manifestou-se sobre a fase de
contratação e entrega de todos os uniformes, quanto
as amostras, considerando que é uma fase de análise
do material ofertado, convém solicitar um item de
cada lote.

c)  O  Lote  16,  Camisetas  mangas  curta  gola  polo,
solicita as cores azul turquesa, verde, vermelha e
branco, considerando que as palhetas de cores podem
apresentar divergência na necessidade da Secretaria,
seria possível encaminhar foto para seguir a exata
cor desejada? (Ofício n. 1090/2018)

Resposta  –  Ofício  n.  5952/DAB/GAB/SEMUSA:  Camisa
Gola Polo Curta (16), modelo da camisa se encontra
no processo página 45, serão em 4 cores diferentes,
ou seja, 890 unidades de cada cor.

d) As artes dos materiais não anexados ao Edital,
poderiam  ser  disponibilizadas  para  elaboração  das
amostras, como exemplo o lote 16 (Camiseta de maga
curta gola polo), lote 17 (boné), lote 18 (chapéus)?
(Ofício n. 1090/2018)
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e) Brasão e símbolo da Prefeitura Municipal de Porto
Velho, em arquivo vetorizado, Corel Draw, AI ou PDF
(exigido em diversos itens);

Logotipo  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto
Velho/SEMUSA/DCZ/DCDTV(exigido  em  diversos
itens);
Brasão do Ministério da Saúde (exigido no item
17);
Logo  Estratégia  Saúde  da  Família  (exigido  em
diversos itens). (Ofício n. 1104/2018)

f)  O  item  7  (macacão  de  segurança)  deverá  ser
confeccionado em brim leve ou pesado? O macacão terá
somente um bolso, no lado superior esquerdo? O desenho
da  página  67,  do  edital,  apresenta  faixas
refletivas, porém a descrição literal do macacão não
as menciona. O que fazer? (Ofício n. 1104/2018)

Resposta – Ofício n. 5849/DVS/GAB/SEMUSA: o macacão
de  segurança  deverá  ser  confeccionada  em  brim
pesado, tendo apenas um bolso só lado esquerdo. O
desenho da página 67 está correto, onde deverá ter
as faixas, se possível, considerando a ausência na
descrição.

g) A descrição do item 9 (Boné, tipo árabe), apresenta
a  frase  "tiras  inteiriças  em  velcro  para  ajuste  na
parte  frontal".  Não  entendemos  essa  expressão.  Não
seria ajuste na parte posterior? (Ofício n. 1104/2018)

Resposta – Ofício n. 5849/DVS/GAB/SEMUSA: boné tipo
árabe, a tira de velcro seria para ajustar o tamanho
conforme cada servidor na região abaixo do queixo,
vista  que  se  for  costurado,  poderá  ficar
desconfortável para uns.

h) A descrição do item 15 (Camisetas de manga comprida
Gola  Pólo).  informa  que  serão  "em  malha  fria  fio
30/1"...  na  cor  azul  turquesa,  verde,  vermelha  e
branco". A camiseta terá quatro cores ou poderão ser de
uma das cores mencionadas? Caso uma mesma peça seja em
quatro  cores,  precisaremos  saber  quais  partes  da
camiseta serão em quais cores. (Ofício n. 1104/2018)

Resposta  –  Ofício  n.  5952/DAB/GAB/SEMUSA:  Camisa
Gola  Polo  Comprida  (15),  serão  em  4  cores
diferentes, ou seja, 890 unidades de cada cor.
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i)  Item  17:  o  que  significa  a  expressão  "Pala  com
proteção  camuflada para  pescoço,  nuca,  orelhas  e
ombros"?  além  disso,  a  descrição  menciona  "alça  de
segurança  para  evitar  que  o  vento  leve  o  boné".
Normalmente isso é aplicável em chapéu. Nunca vimos
alça de segurança em boné. Precisamos que nos informem
como  será  essa  alça  de  segurança,  se  possível  com
desenho ou foto. Além disso, a descrição informa que a
copa deverá ter "65 cm de circunferência", o que é
enorme.(Ofício n. 1104/2018)

Resposta  –  Ofício  n.  5952/DAB/GAB/SEMUSA:  boné,
termo  CAMUFLADA  quer  dizer  PROTEÇÃO  CAMUFLADA  nos
ajustes para pescoço, nuca, orelhas e ombros devendo
ser retirada facilmente por ser fixada por zíper,
AINDA  quanto  ao  questionamento  65cm  de
circunferência,  ocorreu  um  erro  material  ao  não
condignar  o  termo  ATÉ.  Lê-se  até  65  cm  de
circunferência.

j) Item 22 (Bolsa Congresso): a descrição informa que
deve-se "incluir na parte frontal da aba no mínimo uma
impressão (no mínimo em 5 cores) retangular medindo no
mínimo  (15  cm  altura  x  10  cm  largura)  contendo  os
desenhos  e  ao  lado/abaixo  dizeres  do  Congresso  ou
Evento".  Quais  desenhos  e  quais  dizeres?”(Ofício  n.
1104/2018)

Resposta – Ofício n. 5952/DAB/GAB/SEMUSA: Encaminhou
brasão.

No  dia  26  de  dezembro,  compareceu  a  SML
servidora da SEMUSA do Departamento de Vigilância, a qual
informou que a nomenclatura iria ser modificada, no mesmo
dia  foi  encaminhado  o  e-mail  para
vigilanciaemsaudepvh@gmail.com, conforme fls. 2163.

Por conseguinte no dia 10 de janeiro de 2019, a
SEMUSA nos enviou um e-mail, sendo este o retorno: “Quanto
aos Item 07, Item 12 - 1, item 2, item 09 e item 06, este
departamento coloca a favor das artes, utilizando apenas o
brasão,  tendo  apenas  alterado  os  dizeres
""Semusa/DCZ/DCDTV"  para  apenas  "SEMUSA  -  Secretaria
Municipal de Saúde" seguindo o modelo de escrita do item
19. “

IV. DA CONCLUSÃO:
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Tendo em vista a manifestação da Secretaria Re-
quisitante, essa é a resposta para os pedidos de esclare-
cimentos referente ao Pregão Eletrônico n.º 127/2018.

Importa consignar que a resposta aos pedidos de
esclarecimento,  encontram-se  disponibilizados  no  Sistema
do  Licitações-e  (www.licitacoes-e.com.br)  e  no  Portal  da
Prefeitura de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br).

Pelo exposto, com base nas razões de fato e de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  os  pedidos  de
esclarecimentos atinentes ao Edital do Pregão Eletrônico e
informo que daremos continuidade no certame. 

Porto Velho, 14 de janeiro de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira/SML
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