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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Solicitação de esclarecimentos com relação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº
066/2019/SML/PVH_AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA
3 mensagens

ANA FLÁVIA <anaflavia.mgx@outlook.com> 31 de julho de 2019 15:17
Para: "pregoes.sml@gmail.com" <pregoes.sml@gmail.com>

Boa tarde!!

Venho por meio deste solicitar esclarecimentos com relação ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
066/2019/SML/PVH_AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, nos itens e subitens à seguir:

7.3. Catálogo técnico da Carreta com as devidas medidas e do equipamento, com peças de reposição (não
será aceito fotos ou folhetos), para melhor análise e julgamento de compra, deverá ser apresentado junto à
Proposta de Preço, não será aceito catálogos Técnicos montados, exceto para os itens onde há fabricação
própria da empresa par�cipante, que deverá comprovar fabricação. 
Em relação à essa afirmação de que não será aceito catálogos Técnicos montados, pedimos que nos
esclareça o que vem à ser um "CATÁLOGO TÉCNICO MONTADO" que não possa ser aceito para análise
técnica no referido pregão, visto que todo catálogo técnico é "montado" pelo fabricante com os dados e
informações coletados à par�r do início da fabricação de seus equipamentos, como por exemplo:
desenhos, fotos, dados e relatórios técnicos; E são esses catálogos "montados" confeccionados pelo
fabricante, que os mesmos compar�lham com as suas revendas e clientes finais. Com a afirmação de que
os CATÁLOGOS TÉCNICOS MONTADOS somente poderão ser aceitos se for o próprio fabricante que es�ver
par�cipando do certame, entendemos que essa afirmação é caracterizada como direcionamento o que é
estritamente vedado pela Lei de Licitações e rigorosamente comba�do pelo Ministério Público e pelo
Tribunal de Contas. Direcionando apenas para FABRICANTES, onde representantes, revendas ou
concessionárias ficam impedidas de par�cipar, infringindo assim o princípios basilares da lei de Licitação: a
economicidade,
isonomia e competitividade.

7.4. Catálogo técnico das Pistolas de pintura mecânica, manual e espalhadores de esfera com as devidas
peças de reposição, (não será aceito fotos ou folhetos), para melhor análise e julgamento de compra,
deverá ser apresentado junto à Proposta de Preço. 
A afirmação de que não será aceito fotos ou folhetos não está clara, pois em todo catálogo original de
fabrica há fotos, imagens e desenhos para melhor análise técnica do equipamento, deduz-se, então, que
não serão aceitas fotos soltas do equipamento ou um simples folheto, no entanto, será aceito o catálogo
com os dados técnicos, fotos, images e desenhos.

FICAMOS NO AGUARDO DE ESCLARECIMENTOS CLAROS E SUCINTOS O MAIS BREVE POSSÍVEL.

Atenciosamente,
Ana Flávia Brasileiro
Fone: (62) 3622-6902

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com> 1 de agosto de 2019 10:45
Para: Astec Semtran <astec.semtran@portovelho.ro.gov.br>

A 

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte-SEMTRAM

Encaminhamos em anexo, pedido de Esclarecimento referente ao Pregão eletrônico nº 066/2019, para análise e
manifestação pelo setor técnico requisitante.
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Certos de poder contar com o apoio de Vossa Senhoria,

solicitamos URGÊNCIA na resposta, haja vista que o prazo conferido para

esta Pregoeira responder os questionamentos é de até 24 horas, em

conformidade com o Art. 12 § 1º Decreto nº 3.555/2000.

Solicito brevidade na resposta, uma vez que o Pregão
Eletrônico n. 066/2019 está marcado para o dia 05.08.2019 e coloco-me a
disposição pelo telefone 3901-3639, e-mail pregoes.sml@gmail.com. 

Atenciosamente,

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira da SML
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ASTEC SEMTRAN <astec.semtran@portovelho.ro.gov.br> 1 de agosto de 2019 13:27
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

segundo o Google Catálogo Técnico é:

O catálogo técnico é uma forma de comunicação com objetivos informacionais e comerciais. É
responsável por apresentar aos seus usuários conteúdos e instruções técnicas claras e seguras,
paralelamente à sua função de atender aos interesses de uma corporação na divulgação de
produtos, marcas ou tecnologias.

Então que seja mantido o que esta no Edital e no Termo de Referência.

Gigliane Abrahim
SEMTRAN 69-3901-2933

De: "PREGÕES SML" <pregoes.sml@gmail.com>
Para: "Astec Semtran" <astec.semtran@portovelho.ro.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 1 de agosto de 2019 10:45:19
Assunto: Fwd: Solicitação de esclarecimentos com relação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº
066/2019/SML/PVH_AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-- 
Caio Fernando B. de Sousa
Gerente de Divisão de Apoio Administrativo
Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte-SEMTRAN
Av. Amazonas, 698, Bairro Santa Barbara. Porto Velho/RO
Tel. (69) 3901-2933
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