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

RESZPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.00215.2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2018/SML/PVH – SRP Nº 052/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA, (VASSOURA,
VASSOURÃO  PARA  GARI,  VASSOURA  DE  PET,  ANCINHO),  visando
atender  as  necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e
Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I deste
Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

A empresa  Kmeih & Cia Ltda - EPP,  se manifestou
através  do e-mail  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando
esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº
104/2018, datado  de  017/09/2018,  às  11hs:39min.(Horário
local).

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

I - DA TEMPESTIVIDADE

Não  recebo  o  presente  esclarecimento,  visto  que

interposta intempestivamente pela  empresa Kmeih & Cia Ltda -

EPP, em conformidade com edital, senão vejamos:

2.4. 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;[Grifamos].

Diante a intempestividade, não entramos no mérito,

até mesmo por se tratar de um objeto de materiais reciclados e

sua fabricação ser de forma semi-artesanal, com não havendo

      SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  - SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristovão

CEP: 76.804-022,; Porto Velho/RO
Rdo.Rocha

1

mailto:pregoes.sml@gmail.com


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

grandes oscilações nos preços, ainda sugerimos que o licitante

arrematante,  antes  de  confeccionar  todos  os  quantitativos

empenhados,  querendo  poderá  encaminhar  uma  amostra  para  o

setor requisitante valiar se, se encontram de acordo com as

necessidades da Administração.

 
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

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.

III – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, não entraremos no mérito dos

questionamentos em razão da intempestividade, razão essa que

Edital não sofrerá alterações, assim permanecendo inalterada a

data para a realização da licitação.

Porto Velho/RO, 18 de setembro de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/CML
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