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

Processo: 02.00072/2019
Pregão Eletrônico n. 087/2019/SML
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CRACHÁ COM CORDÃO PERSONALIZADO E PRENDEDOR
METÁLICO, conforme disposições deste Edital e seus anexos.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se  de  análise  e  reposta  a  Pedido  de  Esclarecimento
formulado pela Empresa MICRODATA SISTEMAS ELETRÔNICOS – Ltda., conforme e-
mail juntado nas fls. 244, analisado nos termos abaixo. 

I – DO RECEBIMENTO

Preliminarmente,  urge  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, 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  23.07.2019,  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  12h22min  do  17.07.2019  (fls.  244), sendo
portanto, tempestivo. 

Por esta razão o presente Pedido será recebido e analisado. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTA:

Questionamento: 

A Empresa requer esclarecimentos acerca da especificação do
material licitado nestes autos, conforme abaixo:

Questionamento da Empresa: 

Gostaríamos de confirmar a exigência de incluir no item o
serviço  de  fotógrafo  juntamente  ao  material  de  crachá.  Visto  que  tal
exigência  restringe  a  participação  de  qualquer  empresa  que  não  esteja
situada na cidade do órgão, já que a logística para atender tal exigência
torna o custo inviável. Esta restrição fere um dos principais objetivos da
licitação que é o da ampla participação, prejudicando a possibilidade do
órgão conseguir uma melhor proposta e assim cumprindo um dos princípios da
Licitação Pública que é o da Economicidade. Diante do exposto, solicitamos
que seja analisado a possibilidade do serviço ser cotado separadamente do
produto. 
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Manifestação da SGP: 

Considerando  tratar-se  de  Registro  de  Preços,  cujo
Gerenciamento  é  promovido  pela  Superintendência  Municipal  de  Gestão  de
Gastos Públicos – SGP, o Pedido de Esclarecimento foi submetido àquela
Superintendência, que manifestou-se como segue: 

Primeiramente, antes de manifestar-se quanto ao exame do mérito do
Pedido de Esclarecimentos em epígrafe, importa informar que,  segundo
estabelece o  art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 15.402, de 22/08/2018,
incumbe a esta Superintendência, na qualidade de Órgão Gerenciador do
Poder  Executivo Municipal  de  Porto  Velho,  a  responsabilidade  pela
“...condução do conjunto de procedimentos relativos a implantação  do
Sistema de Registro de Preços e gerenciamento da ARP dele decorrente...”

Destarte,  necessário  consignar  que  a  Administração  optou  pela
modalidade Pregão Eletrônico em consonância e com respaldo nas Leis nº
8.666/1993,  10.520/2002  e  demais  legislações  e  jurisprudências
aplicáveis ao tema.

Consoante preceitua a Lei nº 10.520/2002, a Administração poderá
adotar a modalidade de Pregão Eletrônico para contratar aquisição de
“bens  e  serviços  comuns”,  os  quais  possam  ser  descritos  de  forma
objetiva no Edital de Licitação e que estejam disponíveis no mercado,
favorecendo,  desse  modo,  a  ocorrência  de  disputa  entre  as  empresas
interessadas,  e,  por  consequência,  provocando  redução  dos  preços
ofertados, senão veja-se:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá
ser adotada a licitação na modalidade  de
pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade  possam  ser
objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de
especificações usuais no mercado.
§  1º  Poderá  ser  realizado  o  pregão  por  meio  da
utilização de    recursos de tecnologia da
informação, nos termos de regulamentação específica.

Nesse sentido, como se vê, o objeto pretendido está dentro das
características descritas no dispositivo legal, podendo ser licitado por
meio  do  Pregão  Eletrônico  sem  que  referido  procedimento  acarrete
prejuízos à formulação das propostas, mesmo que a empresa participante
não possua sua sede ou filial no Município.

Ocorre que a empresa Microdata Sistemas Eletrônicos Ltda., em seu
pedido de esclarecimentos requer seja confirmada a exigência de incluir
no  item  o  serviço  de  fotógrafo  juntamente  ao  material  de  crachá,
asseverando  que  a  exigência  restringe  a  participação  de  empresa  não
sediada no Município de Porto Velho.

Pois bem. Relativamente à dúvida suscitada pela interessada, antes
de mais nada, cabe registrar que a Administração Municipal não poderia
exigir  quaisquer  cláusulas  ou  condições  que  comprometam  o  caráter
competitivo do certame, já que o objeto a ser contratado (Contratação de
Empresa Especializada na Confecção de Crachás com cordões personalizados
e  prendedores  metálicos) deverá  ser  executado  nesta  municipalidade
perante as Unidades Administrativas participantes do Município de Porto
Velho. 

(…)
Cabe registrar que no caso em comento não se consignou em Edital

nenhuma  exigência  que  possua  o  condão  de  comprometer,  restringir  ou
frustrar o  caráter  competitivo  da  Licitação,  valendo  observar  que  a
delimitação  do  objeto,  guardadas  as  devidas  justificativas,  é
discricionariedade  da  Administração  Pública  Municipal,  haja  vista  que
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deverá  ser  prestado  nesta  municipalidade,  sendo,  pois,  de
responsabilidade da Licitante conhecer da composição de seus custos, e
assim, avaliar a viabilidade de participar ou não do certame.

Ademais,  no  tocante  ao  objeto  pretendido,  cabe  salientar  que
consoante  as  Justificativas  constantes  nos  autos,  seria  tecnicamente
inviável a contratação em separado do serviço do fotógrafo responsável
pela  tiragem  das fotos e  o  fornecimento  de  crachás,  já  que  é
imprescindível que o documento contenha a foto do servidor para que seja
atendida a própria finalidade do objeto do certame licitatório.

Diante  das  considerações  expendidas,  esta  Superintendência
confirma  a  necessidade  da  inclusão  no  item  do  serviço  do  fotógrafo
juntamente  ao  material  do  crachá,  visando  atender  às  demandas  das
Unidades Administrativas da Prefeitura de Porto Velho, e decide informar
à Licitante a manutenção dos termos da Minuta de Termo de Referência do
Edital,  no  tocante  ao  objeto  pretendido  pela  Administração,  dando
publicidade  à  resposta  do  Pedido  de  Esclarecimento  apresentado  pela
empresa, para ciência de todos os demais interessados. (destaquei)

III – DA RESPOSTA DA PREGOEIRA E CONCLUSÃO: 

Em vista dos esclarecimentos prestados pela SGP, mantida a
especificação  do  material  Licitado  nos  termos  em  que  se  encontra  no
instrumento convocatório, decido encaminhar a presente resposta à Empresa
que o solicitou 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), salientando desde já que resta mantida a data de abertura das
propostas, conforme Edital de Licitação. 

Porto Velho, 19 de Julho de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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