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

Processo: 02.00171/2019
Pregão Eletrônico n. 004/2020/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL  DE  SEGURANÇA  (EPI),  conforme  disposições  deste  Edital  e  seus
anexos.

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se  de  análise  e  reposta  a  Pedido  de  Esclarecimento
formulado pela Empresa identificada nos autos como COSMODERMA, conforme e-
mail autuado nas fls. 1.447 do processo em epígrafe, o qual passo à análise
nos termos abaixo. 

1. DO RECEBIMENTO

Preliminarmente,  convém consignar que Pedido  de  Esclarecimento
formulado  em  face  de  Editais  de  Licitação  para  aclarar  questões
procedimentais relativas às licitações públicas não comportam rigorismos
quanto à forma de apresentação, já que a própria Lei silenciou sobre o
tema. 

Em  que  pese  o  exposto  acima,  é  indispensável  análise  do
atendimento à tempestividade das manifestações das Licitantes, uma vez que
o prazo para tanto foi previamente estabelecido no subitem 2.3 do Edital de
Licitação, havendo, portanto, um lapso temporal para o exercício do Direito
pelas Licitantes e uma regra a ser observada pela Administração. 

Diante disso, no que pertine a tempestividade, considerando que a
data de abertura das propostas ter sido designada para o dia 11.03.2020,
tal  como  estabelecido  no  subitem  1.4 do  instrumento  convocatório  e,
recebidos  os  pedidos  de  esclarecimento  no  e-mail  informado  no  Edital
(pregoes.sml@gmail.com) às  13h04min do dia 21.02.2020 (fls. 1.447), está
comprovada a tempestividade deste. Por esta razão o presente Pedido será
recebido e analisado. 

2. DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTA:

I. Questionamento: 

A Empresa requer os esclarecimentos abaixo: 

“Gostaríamos de participar do PE N° 004/2020, lotes 51
e 52, Protetor Solar, porém, estamos com dúvida quanto
ao discriminado no item uso Profissional. O mesmo terá
que ter o seu Registro como Profissional ou pode ser o
Registro de Cosméticos na Anvisa.” 

II. Manifestação da SGP:

A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP,
por meio do Ofício n. 233/DGNA/SGP (fls. 1.445), após analisar os termos do
Pedido  de  Esclarecimento,  informou  que  o  uso  do  protetor  é  para  os
profissionais  que  trabalham  em  campo/externo  (motoristas,  agentes  de
trânsito, entre outros).
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No  mesmo  Ofício  acima  mencionado,  a  SGP  esclarece  que,  para
evitar dúvidas e devido à urgência na aquisição do material, o termo “de
uso profissional” poderá ser excluído, mantendo-se as demais especificações
do  produto,  que  inclusive  que  deverá  ser  dermatologicamente  testado  e
registrado no Ministério da Saúde.

III. Decisão da Pregoeira

Considerando  que  a  definição  da  especificação  técnica  dos
produtos perpassa pelo necessário conhecimento do objeto, sua finalidade e
normas aplicáveis, em vista das especificações terem sido elaboradas pelas
Secretarias  requisitantes  em  conjunto  com  a  SGP, informo  que,  para
atendimento à manifestação da SGP, Órgão Gerenciador do Registro de Preços
no âmbito desta Prefeitura, nos termos do Ofício n. 233/DGNA/SGP, fls.
1.445, será divulgado o adendo modificador, para informar a exclusão do
termo “de uso profissional” da descrição dos Lotes 51 e 52 (PROTETOR SOLAR
FPS 30 OU SUPERIOR), no Anexo I do Edital.

3. CONCLUSÃO

Prestados os esclarecimentos necessários, decido encaminhar
a presente resposta  à Empresa que solicitou esclarecimento, 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  ciência  de  todos  os  interessados,
divulgando ainda o Adendo Modificador para informar a exclusão do termo “de
uso profissional” da descrição dos Lotes 51 e 52, pelos mesmos meios em que
se deu a divulgação do Edital. 

Registro, por fim, que fica mantida a data de abertura da
Licitação informada no Edital de Licitação, haja vista que a modificação
ora informada não altera formulação de propostas, posto que o termo “de uso
profissional” não se referia a qualquer exigência relativa ao produto,
conforme informado pela SGP.  

Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2020. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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