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

Processo: 16.01652/2018
Pregão Eletrônico nº 038/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANCAS EXPOSITORAS, para atender as necessidades da
Subsecretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Abastecimento  –  SEMAGRIC,
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.

RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta a Pedido de Esclarecimento interposta
pela Empresa VITANET COMERCIAL EIRELI - EPP, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ: 12.185.204/0001-23, em desfavor do Edital de
Pregão Eletrônico nº 038/2019, cujo objeto resumido é a  AQUISIÇÃO DE
BANCAS  EXPOSITORAS, para  atender  as  necessidades  da  Subsecretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC.

I – DO RECEBIMENTO

O Pedido de esclarecimento foi encaminhado ao e-mail desta
Superintendência Municipal de Licitações-SML em 17 de abril de 2019 às
08:05hrs, como poderá ser verificado no anexo. Considerando que, a data
de abertura do certame está prevista para ocorrer dia 22 de abril de
2019,  verificou-se  que  o  Pedido  de  Esclarecimento  ora  analisado  é
TEMPESTIVO, razão pela qual deve ser respondido pela Administração. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS

Previamente, foi elencado pela Empresa o item 3. e subitem
3.1. do Edital deste certame, são estes: 

“3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

3.1.  As  despesas  decorrentes  desta  aquisição
correrão  à  conta  dos  recursos  específicos
consignados  no  orçamento  da  Prefeitura  do
Município de Porto Velho, assim detalhados:

PROJETO DE ATIVIDADE: 16.01.20.602.340.2.641
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 – Material Perma-
nente
FONTE RECURSO: 06.14 e 03.00
CONVÊNIO: Nº 341/2018/PGE/RO  ”
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II.1 – DA PERGUNTA

a – Os questionamentos feito pela Empresa VITANET COMERCIAL EIRELI - EPP
é o seguinte: 

Pedimos a gentileza de nos informar se a
verba  designada  para  aquisição  dos
objetos, são fonte de:

(  ) Recurso Próprio da Prefeitura    (  )
Convênio  (   ) Emenda Parlamentar  (  )
Outros

Sendo, Recurso Próprio da Prefeitura:

- O valor já está disponível em conta?
-  Os  prazos  de  pagamento  estão  sendo
realizados dentro dos previstos em edital?
Sendo, Convênio:
- Qual a origem e nº de repasse do mesmo?
- Havendo contrapartida do município, qual
o valor real e/ou percentual de cada 
administração?

Sendo, Emenda Parlamentar:

-  Qual  o  nº  de  repasse  e  o  nome  do
parlamentar?
- Este recurso já está disponível em conta
para pagamento?

Sendo, Outros solicitamos especificar qual
a  fonte  e  origem  do  mesmo: 

III – DA ANALISE 

Conforme analise desta Pregoeira e de acordo com o que foi
pesquisado na Internet, no site do Governo do Estado de Rondônia no
Portal da Transparência. Foi localizado o convênio nº 341/2018/PGE/RO,
conforme anexo. 

Como  poderá  ser  observado  o  convênio  é  proveniente  do
Governo do Estado de Rondônia, existindo contrapartida do Município de
Porto Velho.

Como se pode observa as informações supracitadas demonstram
claramente qual a origem da Fonte de Recurso para este Pregão Eletrônico.

Saliento que, as normas disciplinadoras da licitação serão
sempre  interpretadas  em  favor  da  AMPLIAÇÃO  da  disputa  entre  os
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interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

IV – RESPOSTA DA PREGOEIRA

Ante  ao  exposto,  entendo  suficiente  a  análise  desta
Pregoeira, onde restou aclarado que a Dotação Orçamentaria deste certame
é  oriundo  do  Convênio  nº  341/2018/PGE/RO  do  Governo  do  Estado  de
Rondônia, contrapartida do Município de Porto Velho.

A respeito da adimplência do  Município de Porto Velho e de
valores  disponíveis  em  conta,  não  é  da  competência  dessa
Superintendência Municipal de Licitações-SML, contudo pode-se pesquisado
no site da Prefeitura, especificamente no Portal da Transparência.

V – DA CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  acima
desenvolvidas,  recebo  o  Pedido  de  Esclarecimento  da  Empresa  VITANET
COMERCIAL EIRELI - EPP, o qual foi submetido à análise desta Pregoeira,
motivo pelo qual decido remeter a presente resposta à Empresa que o
solicitou, 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. 

Sem mais para o momento. Espero ter esclarecido de forma
satisfatória os questionamentos feitos referente a este certame. 

Porto Velho, 17 de abril de 2019. 

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira/SML

http://www.portovelho.ro.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

