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

Processo nº: 06.05874/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2017
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para CONFECÇÃO E
IMPRESSÃO  de  até  120.000  (Cento  e  vinte  mil),  CARNÊS  DE
IPTU/TRSD  para  o  Exercício  de  2018, visando atender  à
Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ,

A Senhora Juliana Ferreira Silva Santos, se manifestou através
de e-mail  enviado  ao  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando
esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº
036/2017, datado de 28/11/2017, às 13h:21min.

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

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pela senhora ora citada, em conformidade com

edital, senão vejamos:

2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos
referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados  a pregoeira até o dia 08 de
agosto,  3 (três) dias úteis anteriores à
data  designada  para  abertura  da  Sessão
Pública,  exclusivamente  pelo  e-mail
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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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

I – DO QUESTIONAMENTO

Em  síntese,  a  Juliana  Ferreira  Silva  Santos, solicita  o
seguinte: 

“Boa tarde!

Prezados!

Vimos por meio desta solicitar esclarecimentos pertinentes ao
EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO PE 036.2017 visando
nossa participação no Certame.

No edital diz que as lâminas (miolo) terão dados variáveis
simplex (frente), e diz que haverá diferencial nas lâminas,
onde estas deverão ser impressas em papel AP 75g/m2 nas cores:

a. Cota única (Pague Fácil – IPTU e TRSD em uma única lâmina
com 20% de desconto e vencimento em 31/01/2018 na cor azul)

b. Cota  única  (lâminas  para  pagamento  e  IPTU  e  TRSD  em
separado com 20% de desconto e vencimento em 31/01/2018 na cor
amarela)

c. Cota  única  (Lâminas  para  pagamento  de  IPTU  e  TRSD  em
separado com desconto de 10% e vencimento em 28/02/2018 na cor
verde)

d. Cota  única  (Lâminas  para  pagamento  de  IPTU  e  TRSD  em
separado sem desconto e vencimento em 31/03/2018 na cor rosa)

Os carnês deverão conter as 4 cores de lâminas + as laminas
na  cor  branca  que  irá  compor  as  lâminas  de  parcelas  do
carnês?

Ou serão 4 modelos de carnês onde o que diferenciará serão
as cores das lâminas: 

EX:
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A. CARNÊS COMPOSTO DE: CAPA + CONTRA CAPA + 1 LÂMINA COR AZUL
(PAGUE FÁCIL) + 10 LÂMINAS

B. CARNÊS COMPOSTO DE: CAPA + CONTRA CAPA + 2 LÂMINAS COR
AMARELA (IPTU IMPOSTO PREDIAL) + 10 LÂMINAS

C. CARNÊS COMPOSTO DE: CAPA + CONTRA CAPA + 2 LÂMINAS COR
VERDE (TRSD TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TAXA DE LIXO)
+ 10 LÂMINAS

D. CARNÊS COMPOSTO DE: CAPA + CONTRA CAPA + 2 LÂMINAS COR ROSA
(GUIA PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO) + 10 LÂMINAS.

Se for 4 modelos de carnês, qual a quantidade para cada um
deles.

7. PRAZO E FORMA DE ENTREGA DEFINITIVA DOS CARNÊS.

7.2  –  Os  Carnês  deverão  ser  entregues  em  embalagens
individualizadas por setor com a identificação do mesmo em
destaque.

Os carnês terão aplicação de lombada?

Aguardo  retorno  com  brevidade  para  darmos  andamento  a  análise  de  nossa
participação.

Att.

JULIANA FERREIRA SILVA SANTOS
Analista  de  LicitaçõeVendas  Gráfica

Tel.: 11-2666-8784”

II - 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  só

seguinte:

“Vimos por meio desta solicitar esclarecimentos pertinentes ao
EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO PE 036.2017 visando
nossa participação no Certame.

No edital diz que as lâminas (miolo) terão dados variáveis
simplex (frente), e diz que haverá diferencial nas lâminas,
onde estas deverão ser impressas em papel AP 75g/m2 nas cores:

a. Cota única (Pague Fácil – IPTU e TRSD em uma única lâmina
com 20% de desconto e vencimento em 31/01/2018 na cor azul)

b. Cota  única  (lâminas  para  pagamento  e  IPTU  e  TRSD  em
separado com 20% de desconto e vencimento em 31/01/2018 na cor
amarela)

c. Cota  única  (Lâminas  para  pagamento  de  IPTU  e  TRSD  em
separado com desconto de 10% e vencimento em 28/02/2018 na cor
verde)

d. Cota  única  (Lâminas  para  pagamento  de  IPTU  e  TRSD  em
separado sem desconto e vencimento em 31/03/2018 na cor rosa)

Os carnês deverão conter as 4 cores de lâminas + as laminas na
cor branca que irá compor as lâminas de parcelas do carnês?”

Resposta: sim, os Carnês deverão conter as 4 cores
de lâminas, conforme + as lâminas na cor branca que irá compor
as lâminas de parcelas do carnês, de acordo com item 5.1 do
termo de referência;
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5.1.  O  MIOLO  dos  carnês  terão  quantidades
diferenciadas  de  parcelas,  sendo  estas  com  um
mínimo de 10 Lâminas e o máximo de 16 Lâminas e
informações diferentes de contribuintes, imóveis e
dívidas, de acordo com o valor do IPTU e TRSD, bem
como a supressão de parcelas ou tributos; 

Ou serão 4 modelos de carnês onde o que diferenciará serão

as cores das lâminas: 

Resposta: Não, serão no mesmo carnê as lâminas

de cores diferente, ou seja, no mesmo carnê terá as cotas de

cores azul, amarela, verde, rosa, não terá parcelas em na

cor  branca,  segundo  informações,  verbal  da  SEMFAZ,  o

contribuinte que não pagar em nenhuma das 4(quatro)opções,

quando for pagar terá que procura a Secretaria Municipal de

Fazenda – SEMFAZ

“7.2  –  Os  Carnês  deverão  ser  entregues  em  embalagens

individualizadas por setor com a identificação do mesmo em

destaque”.

Resposta: Sim,  mas  essas  informações  para  a

forma  individualizada  e  embalagens  será  estarão  nas

informações para confecção dos carnês. 

“Os carnês terão aplicação de lombada?”. 

Resposta: Sim, de acordo com os itens 1.5 e 1.6 
das discrições do serviço;

1.5. Acabamento do Carnê refilado em hot-
mel    (cola-quente);
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1.6. Montagem do Carnê automatizada.

III – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos  esclarecimentos  e

informamos que o Edital não sofrerá alterações, permanecendo

inalterada a data para a realização da licitação.

Porto Velho/RO, 29 de novembro de 2017.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/CML
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