
 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 Pedidos de Esclarecimentos
formulados pelas Empresas identificadas nos autos como: CB (fls.
1.351), Espectro 3D Produtos Ergonômicos (fls. 1.352) e LPK Ltda –
EPP  (fls.  1.353 e  1.356/1.357),  conforme  e-mails  carreados  aos
autos. 

1. DO RECEBIMENTO

Preliminarmente,  convém  consignar  que  Pedidos  de
Esclarecimentos  formulados  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 havia sido designada para o dia
12.02.2020,  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), sendo o último e-mail
recebido  no  dia  07.02.2020. Portanto,  são  tempestivos  e  serão
recebidos e analisados nos termos abaixo. 

2. DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS:

Quanto  ao  mérito,  cumpre  mencionar  que  os  Pedidos  de
Esclarecimentos  encaminhados  pelas  Empresas  CB  (fls.  1.351),
Espectro 3D Produtos Ergonômicos (fls. 1.352) e Licitar Comércio e
Representações  (fls.  1.355),  foram  submetidas  à  Superintendência
Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP1, por meio do Ofício n.
065/EP.01/SML/2020  (fls.  1.359)  para  que,  na  qualidade  de  Órgão
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, emitisse manifestação
quanto  aos  questionamentos  das  aludidas  Empresa,  haja  vista  os
mesmos  recaírem  sobre  aspectos  técnicos  inerentes  ao  objeto.  Em
resposta,  recebemos  o  Ofício  n.  141/DGNA/SGP  e  Anexos  (fls.
1.360/1.363) e o e-mail de fls. 1.364, nos quais houve manifestação

1 De acordo  com o art.  5º do  Decreto  Municipal n. 15.402/2018  é  o Órgão
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços no âmbito da Prefeitura do
Município de Porto Velho. 
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daquela Superintendência acerca de todos os pontos solicitados.

No que pertine ao pedido de esclarecimento formulado pela
Empresa LPK (fls. 1.353 e 1.356), a questão vertida diz respeito à
possibilidade  de  participação  de  Empresas  sancionadas  com
penalidades impeditivas, as quais entendo perfeitamente delimitadas
no item 4.4. do Edital e, por tal motivo, deixou de submeter a
outros Órgãos ou Departamentos. 

A) Empresa CB: 

I. Questionamentos

A Empresa requer os esclarecimentos abaixo: 

No edital informa  que  “A entrega/apresentação da(s)
amostra(s) terá que ser feita no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis”, tendo em vista que são vários
itens  e  de  fabricantes  variados,  o  tempo  para
recebermos e enviar as amostras acaba se tornando um
pouco curto.
Sendo assim solicitamos  um prazo de 15 dias úteis,
dessa forma se torna possível fazermos o levante e o
envio de todas as amostras.

II. Manifestação da SGP:

A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos –
SGP, por meio do Ofício n. 141/DGNA/SGP (fls. 1.360) informou que
deverá ser alterado o prazo de entrega dos materiais para 15 dias,
conforme manifestação da Secretaria responsável, a SEMUSB. 

III. Decisão da Pregoeira

Considerando que a questão de prazo para envio de amostras
orbita  a  esfera  da  discricionariedade  do  Gestor  demandante,  bem
como, que dos 71 Lotes licitados, apenas 8 Lotes requer o envio de
Amostras, conforme definido no 8.3 do Edital. 

Ademais, é necessário sopesar que a manifestação da SGP,
apesar de não atender completamente o pedido do licitante (15 dias
úteis), amplia o prazo para envio das amostras, passando de 05 dias
úteis  para 15  dias, os  quais  serão  contados  da convocação  pelo
Pregoeiro. 

Desta forma, considerando ser razoável o prazo informado
pela SGP, já que, dos 71 (setenta e um) Lotes licitados, apenas 8
(oito) exigem o envio de amostras, bem como, face a ausência de
prazo definido em Lei, informo que o Edital deverá ser alterado para
fazer constar, no item 8.3 e item 7 do Termo de Referência (Anexo
II), o novo prazo para envio de amostras. 
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B) Empresa Espectro 3D Produtos Ergonômicos: 

I. Questionamentos

A Empresa requer os esclarecimentos abaixo: 

(…) na descrição dos produtos no item 22 e 23 está
pedindo Certificado Funda Centro de Conformidade
com a Norma NR 17 e no edital não está pedindo, é
preciso apresentar este Certificado?

Temos os Laudos Técnicos dos produtos. Atendemos
aos  padrões  internacionais  das  normas  ISO9001,
14001,  ISOTS16949,  ISO  20400,  OSHAS  18001,  em
nosso  processo  produtivo  sustentável  utilizando
como  matéria  prima  garrafa  PET  pós  consumo,
prolongando  seu  ciclo  de  vida  e  sua  logística
reversa.

Emitimos certificado de consumo sustentável e de
descarte  ambiental,  bem  como  atendemos  aos
requisitos legais com a documentação atualizada.
Poderia  por  gentileza  confirmar  a  nossa
participação  no  referido  Pregão  eletrônico  n.
004/2020/SML/PVH.

II. Manifestação da SGP:

A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos –
SGP, por meio do Ofício n. 141/DGNA/SGP (fls. 1.36), informou que o
Certificado Funda Centro, de conformidade com a NR 17, deverá ser
exigido nas obrigações da Contratada. 

Em complementação à informação contida no Ofício, restou
esclarecido pela Gerente da Divisão de Sistema de Registro de Preços
da SGP (fls. 1.364), que a exigência do Certificado Funda Centro
deverá ser exigida nas obrigações da Contratada, observado o prazo
de entrega definidos para os produtos, ou seja, em até 30 dias.

III. Decisão da Pregoeira

Nesse  sentido,  esclareço  à  Empresa  consulente  que  está
mantida pelo Órgão requisitante a exigência do Certificado Funda
Centro para os Lotes 22 e 23, conforme descrito no Anexo I do Edital
de Licitação, sendo que restou informado que o mesmo somente será
exigido nas obrigações da Contratada e deverá ser apresentado no
mesmo prazo definido para entrega dos materiais (até 30 dias). 

Quanto  à  participação  da  consulente  no  Pregão,  ressalto
que, por não ter sido exigida aludida certificação para fins de
participação,  habilitação  ou  assinatura  da  Ata  de  Registro  de
Preços, restando esclarecido pela manifestação da SGP que aludido
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Certificado deverá ser apresentado no ato da entrega dos materiais,
não  há  óbice  à  sua  participação.  Contudo,  conforme  disposto  no
instrumento convocatório, não serão aceitos produtos que não atendam
as especificações constantes do Anexo I.

C) Empresa Licitar Comércio e Representações: 

I. Questionamentos

A Empresa requer os esclarecimentos abaixo: 

“Gostaria de esclarecimento sobre o item 03 pregão
eletrônico Nº 004/2020/SML/PVH.  Item 03 - botas,
deve ser na cor preta ou branca?”

II. Manifestação da SGP:

A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos –
SGP, depois de ouvida a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do
Ofício  n.  141/DGNA/SGP  (fls.  1360),  esclareceu  que  os  produtos
licitados no Lote 03 (Botas de PVC CANO MÉDIO) deverão ser na cor
preta, uma vez que não se destinam à profissionais da área da saúde.

III. Decisão da Pregoeira

Considerando que a definição da especificação técnica dos
produtos, inclusive cor, 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, conforme consta do Ofício n. 141/DGNA/SGP, fls. 1.360,
será inserido no Anexo I do Edital de Licitação que a cor do produto
descrito no Lote 03 (BOTAS DE PVC CANO MÉDIO) deverá ser preta. 

D) Empresa LPK Comércio e Representações: 

I. Questionamentos

A Empresa requer os esclarecimentos abaixo: 

Temos interesse de participar do PE 04/2020 mas,
estamos  impedidos  de  licitar  com  a  União  pelo
período  total  de  2  meses,  até  o  dia  13/03.
Questiono se ainda assim podemos participar?

Em complementação ao questionamento, a Licitante remeteu um
segundo e-mail (fls. 1.356/1.357), por meio do qual encaminhou anexa
a consulta de ocorrências registradas em face de sua Empresa junto
SICAF,  onde  consta  o  Registro  de  penalidade  de  “Impedimento  de
Licitar  e  Contratar  -  Lei  nº  10.520/02,  art.  7º  Motivo:  Não
apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de
documentação falsa”.
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II. Manifestação da Pregoeira:

Considerando  que  a  questão  vertida  diz  respeito  a
disposições contidas no Edital de Licitação e cuja compreensão de
seus termos não deixa margem para interpretação diversa, deixo de
submeter à matéria a outro Departamento ou setor e passo a resposta
como segue. 

O  Edital  de  Licitação,  especificamente  no  item  4.4  do
Edital, dispõe que:

4.4.  Não poderão participar desta licitação, empresas que se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:
a) tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com o
Município de Porto Velho, nos termos do art. 7º da Lei Federal
nº 10.520, de 17.07.2002, desde que o Ato tenha sido publicado
na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
b) estejam,  nos  termos  do  art.  87,  III  da  Lei  8.666/93,
cumprindo penalidade de   suspensão temporária de participação em  
licitação e impedimento de contratar, por prazo não superior a
2  (dois)  anos,   aplicada  por  órgão  da  Administração  Pública  
Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal,
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou
registrado no SICAF, conforme o caso;
c) sejam, nos termos do art. 87 IV, da Lei 8.666/93, declaradas
inidôneas para fins de participação em licitação ou contratação
com a Administração Pública Direta  ou Indireta,  nas esferas
Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, nos termos da legislação aplicável, desde que o Ato
tenha  sido  publicado  na  imprensa  oficial  ou  registrado  no
SICAF, conforme o caso;
d) se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
e) Estejam reunidas em consórcio qualquer que seja sua forma de
constituição e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si;
f) estrangeiras que não funcionem no País;
g) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

Pois  bem,  como  se  pode  observar  do  dispositivo  acima
transcrito, em se tratando de penalidades fundamentadas no art. 7º
da Lei n. 10.520/2002, não poderão participar deste certame apenas
as Empresas punidas no âmbito do Município de Porto Velho, conforme
letra “a” do item 4.4. do Edital. 

Em  que  pese  as  divergências  existentes  entre
jurisprudências  dos  Tribunais  de  Contas  de  alguns  Estados  e  o
Tribunal de Contas da União, para o qual a penalidade prevista no
art. 7º da Lei n. 10.520/2020, deve abranger apenas o Ente que a
aplicou, esclareço que, no caso vertente, a Suspensão do direito de
licitar e contratar, aplicada pelo Tribunal Eleitoral Regional do
Espirito Santo, com fundamento no art. 7º da Lei n. 10.520/2020, em
face da Empresa consulente, com vigência até 13/03/2020, não impede
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sua participação no certame, haja vista não se enquadrar na vedação
expressa contida na letra “a” do item 4.4. do Edital.

De  outro  modo,  caso  a  mesma  penalidade  tivesse  sido
aplicada pelo Município de Porto Velho, a licitante não poderia
participar do certame, enquanto vigente a sanção. 

No entanto, importante salientar que, com fundamento nas
letras “b” e “c” do item 4.4, estão impedidas de participar deste
certame as Empresas que estejam no cumprimento de penalidade de
Suspensão temporária de participar de licitação com fundamento no
inciso III do art. 87 e as que tenham sido declaradas inidôneas com
fundamento no inciso IV, também do art. 87 da Lei n. 8.666/93, sendo
que, nestes casos, independe qual o Ente ou Órgão tenham aplicado a
penalidade. 

Visando a correta motivação do entendimento acima exposto,
saliento que tais medidas estão em consonância com os princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, ao passo que
nem  o  Edital  e  tão  pouco  a  legislação  aplicável  permitem
interpretação diversa. Nesse sentido, vejamos o disposto no art. 7º
da Lei n. 10.520/2002: 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta,  não  celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e,  será  descredenciado  no  Sicaf,  ou  nos  sistemas  de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art.  4o  desta  Lei,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais. 

O exposto acima também homenageia o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório, cujo conceito encontra-se claramente
definido no caput do art. 41 da Lei n. 8.666/93 e, segundo o qual “A
Administração  não  pode  descumprir  as  normas  e  condições
estabelecidas no edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

Face ao exposto, em resposta ao quanto questionado, informo
que a LPK não está impedida de participar desta Licitação em razão
da penalidade ora analisada. 

3. CONCLUSÃO

Prestados  os  esclarecimentos  necessários,  decido
encaminhar  a  presente  resposta  às  Empresas  que  solicitaram
esclarecimentos, 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. 
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Em  tempo,  informo  também  que  em  atendimento  ao
disposto no §4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93, o Edital de Licitação
será  retificado  e  republicado,  com  a  devolução  dos  prazos
inicialmente estabelecidos,  conforme  Aviso a ser divulgado pelos
mesmos meios em que seu deu a divulgação do Aviso original. 

Porto Velho, 19 de Fevereiro de 2020. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, n. 2776, Bairro São Cristóvão.

CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO
Tel. CML  (69) 3901-3069

TMS
7


