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

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.° 02.0061/2018
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2019/SML/PVH 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 009/2019/SML/PVH
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NOVO SGA, conforme especificações 
técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste
Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos 
licitantes quando da elaboração de suas propostas.

RESPOSTO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se  de  análise  e  reposta  a  Pedido  de
Esclarecimento formulado pela VIXBOT Soluções em Informática LTDA
– EPP, CNPJ nº 21.997.155/0001-14, vem pedir esclarecimentos do
edital do certame supramencionado.

I – DO RECEBIMENTO

Preliminarmente,  consigna-se  que  Pedidos  de
Esclarecimentos formulados em razão de Editais de Licitação e seus
Anexos  ou  para  aclarar  questões  procedimentais  relativas  às
licitações  públicas  não  comportam  rigorismos  quanto  à  forma  de
apresentação,  porquanto  a  própria  Lei  tenha  sido  silente  neste
sentido.

Em  que  pese  o  exposto  acima,  é  preeminente  a
necessidade  de  analisar  o  atendimento  à  tempestividade  do
encaminhamento  do  presente  esclarecimento,  uma  vez  que  o  prazo
para tanto foi previamente estabelecido no  subitem 2.3 do Edital
de Licitação, criando para o Administrado um lapso para exercício
do Direito e uma regra a ser observada pela Administração. 

Pois bem, no tocante ao tema, cumpre repisar que a
data  de  abertura  das  propostas  foi  designada  para  o  dia
21.02.2019, tal como estabelecido no  subitem 1.4 do instrumento
convocatório.

O e-mail contendo as razões do Pedido ora analisado
aportou  na  caixa  de  entrada  do  correio  eletrônico  indicado  no
edital (pregoes.sml@gmail.com) às  14h36min do 15.02.2019, devendo
ser considerado para efeitos de recebimento do presente, o horário
de  expediente  desta  Superintendência,  ou  seja,  dás  08:00hs  às
14:00hs (hora local de Rondônia), ou seja depois do horário de
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expediente, sendo portanto, recebido em 18/02/2019. primeiro dia
útil, mesmo assim, tempestivo, razão pela qual deverá ser recebido
e analisado. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS:

“No sistema Licitações-e os lotes 4, 5 e 6 não estão
sinalizados como cota parte reservado(exclusivo ME/EPP)
conforme  informando  no  presente  edital,  dessa  forma
solicitamos  que  tal  item  seja  verificado  para  que  o
princípio da isonomia prevaleça”

III – RESPOSTA DO PREGOEIRO: 

No que se refere o questionamento, tem ampara legal,
porém a ausência de previsão no instrumento convocatório da cota
reserva, não há em se falar em ferimento ao princípio da isonomia,
razão essa, por não vedar participação de qualquer participante,
seja  Grande,  ME  ou  EPP,  pois  ambos  os  lotes  há  previsão  de
participação de empresas ME e EPP;

No entanto, a administração não deixou de atender no
instrumento convocatório o disposto na mencionada legislação, ou
seja,  na  Lei  123/2006  e  suas  alterações,  pois  como  pode-se
observar há lotes exclusivo para ME e EPP, bem como os demais
lotes  as  mencionadas  empresas  podem  participar  usando  todos  os
benefícios a elas previstos.

Em síntese, a questionado cota reserva é variável, ou
seja,  a  administração  é  quem  determina  o  quantitativo  da  cota
entre o previsto que é de até 25%, podendo reservar 1%(um) por
cento, e ainda poderia ser destinado para os licitantes locais,
portanto  a  administração  achou  por  bem  destinar  os  mencionados
lotes  em  questão  para  ampla  concorrência,  assim  ampliando  a
disputa,  sem  deixar  de  favorecer  as  empesas  ME  e  EPP  a  nivel
nacional.

IV – DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões de fato e direito
acima  desenvolvidas,  recebo  o  Pedido  de  Esclarecimento,
encaminhando  a  devida  resposta  à  Empresa  que  o  solicitou,
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divulgando-a também no link relativo ao Pregão em referência, no
Portal da Prefeitura de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br) e
no Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br), para que tenha
a devida publicidade. 

Porto Velho, 18 de fevereiro de 2019. 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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