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

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo nº:14.02906/2017

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 086/2018

Objeto: Aquisição  de  cartuchos  de  toner  para  impressoras,

visando  atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de

Trânsito, Mobilidade e Transportes – SEMTRAN,

A Senhora Geovana Martins,  se manifestou através
do e-mail  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando esclarecimento
referente  ao  Edital  do  Pregão  Eletrônico  de  nº  086/2018,
datado de 01/08/2018, às 08hs:13min.(Horário local).

O Pregoeiro, designada em face dos termos da solicitação em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que

interposta  tempestivamente  pela  senhora  ora  citada, em

conformidade com edital, senão vejamos:

2.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

II – DO QUESTIONAMENTO

Em síntese, a Senhora Geovana Martins, solicita o
seguinte: 
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“Estamos entrando em contato para esclarecer uma
questão  referente  a  este  pregão  eletrônico  n°
086/2018 Licitação 729503 no qual desejamos saber
se  a  amostra  solicitada  para  sanar  dúvidas  a
respeito dos materiais propostos for aprovada, será
descontada do quantitativo total a ser entregue?”.

 
III - DO ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é

um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Diante  dos  fatos  arguidos esclarecemos  só

seguinte:

No que se refere os itens 8.3.1 a 8.3.10 do edital

em  questão  das  amostras,  não  se  encontra  explícito  os

procedimentos adotados no que se refere se as amostras fazem

parte  dos  quantitativos  a  ser  entregue  ou  não,  porém,

considerando o Principio da Supremacia do interesse público,

bem como o Principio da razoabilidade. 

Esclarecemos  que  não  será  descontado  do

quantitativo  do  total  a  ser  entregue,  para  exemplificar  a

razoabilidade,  caso  fosse  descontado  no  quantitativo,  nos

itens a serem entregue, no caso o quantitativo é 1(um) e o
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pedido  das  amostras  são  2(dois)como  seriam  descontados?  A

Administração teria que pagar um a mais e ainda não ter o seu

objetivo atingido, que é a aquisição de 1(um) Cartucho.

Deste  modo,  fica  os  licitantes  interessados  a

avaliar  a  viabilidade  de  ofertar  proposta  ou  não,  quando

ofertarem  produtos  similares  passivos  de  apresentação  de

amostras.

IV – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos

esclarecimentos e informamos que as amostras apresentadas não

serão descontadas do montante a ser requisitados, portanto o

Edital não sofrerá alterações, assim permanecendo inalterada a

data para a realização da licitação.

Porto Velho/RO, 02 de agosto de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/CML
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