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

Processo: 08.00255/2018
Pregão Eletrônico n. 02/2019/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, conforme disposto
no Edital de Licitação e seus Anexos. 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se  de  análise  e  reposta  a  Pedido  de
Esclarecimento  formulado  pela  Empresa  INTERLABEL, nos  termos
abaixo. 

I – DO RECEBIMENTO

Preliminarmente,  consigna-se  que  Pedidos  de
Esclarecimento formulados em razão de Editais de Licitação com
vistas a 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
29.01.2019, tal como estabelecido no 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  13h38min  do  dia  15.01.2019  (fls.
560), portanto, tempestivo e será ser recebido e analisado. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS:

Questionamento formulado: 

“o item 57, qual o material das etiquetas?  Será utilizado
ribbon para impressão das mesmas?”

III – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE

O  pedido  de  esclarecimento  foi  encaminhado  à
Secretaria Municipal de Saúde, para que, na condição de Órgão
Requisitante dos materiais, esclarecesse o ponto suscitado. Em

 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



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

resposta,  recebemos  o  e-mail  (fls.  562),  com  a  seguinte
manifestação. Resposta área técnica:

Trata-se  de  etiqueta  adesiva,  produzida  em  papel
termo sensível, que dispensa a utilização de ribbon.
Salienta-se que as mesmas serão afixadas aos tubos
de  coleta  após  a  impressão,  servindo  para  a
identificação dos tubos.

IV - RESPOSTA DA PREGOEIRA E CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  ante  a  manifestação  da  Secretaria
Municipal de Saúde, órgão responsável pela especificação técnica
dos  materiais  ora  licitados  e  com  conhecimento  técnico
suficiente para o esclarecimento da questão, recebo o Pedido de
Esclarecimento, encaminhando a devida 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. 

Porto Velho, 18 de Janeiro de 2019. 

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


