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

Processo: 02.00325/2017
Pregão Eletrônico n. 134/2018/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO
C.B.U.Q  (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), conforme especificações
técnicas, unidades e quantidades informadas 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  YEM  SERVIÇOS  TÉCNICOS  E  CONSTRUÇÕES  –  EIRELI,
Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.
17.811.701/0001-03, nos termos abaixo. 

I – DO RECEBIMENTO

Preliminarmente, consigna-se que Pedidos de Esclarecimentos
formulados em razão de Editais de Licitação e seus Anexos ou 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  23.11.2018,  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 19h24min do 16.11.2018, devendo ser considerado
para efeitos de recebimento do presente, o horário de expediente desta
Superintendência, ou seja, às 08h (hora local de Rondônia), do 19.10.2018,
sendo  portanto,  tempestivo,  razão  pela  qual  deverá  ser  recebido  e
analisado. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS:

Questionamento: 

“Senhor Pregoeiro, gostaríamos de saber se os itens 1 e 2 do
PREGÃO ELETRÔNICO n. 134/2018/SML/PVH são exclusivos para ME ou
EPP, pois no edital está mencionando que a Licitação será de
Ampla Concorrência, no entanto, em consulta ao site  licitacao-
e.com.br,  os  itens  encontram-se  reservados  para  ME  e  EPP.
Entendemos  que  os  itens  devam  ser  de  Ampla  Concorrência,  em
decorrência de valor vultuoso da licitação que ultrapassa os
estabelecidos para ME e EPP.”
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III – RESPOSTA DA PREGOEIRA: 

Compulsando  o  Sistema  Licitaçoes-e,  especificamente  no
Pregão de que trata a presente Resposta, verifico que ambos os Lotes
cadastrados na Licitação estão destinados a ampla concorrência, aplicando-
se, por força das disposições contidas na Lei Complementar n. 123/2006 e
posteriores alterações, o tratamento diferenciado para as Micro e Pequenas
Empresas, situação devidamente normatizada no instrumento convocatório,
notadamente, em seu item 9, cujo teor transcrevo: 

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE

9.1.  Será  assegurado,  como  critério  de  desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas
de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou  até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06 e altera-
ções, o sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a
condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos
benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.3.  Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste
Edital,  com  relação  aos  benefícios  concedidos  as  ME’s  e
EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da propos-
ta originalmente vencedora do certame.

9.4. As disposições contidas neste item 9 aplicam-se apenas
às microempresas ou empresas de pequeno porte que apresenta-
rem propostas para os itens de AMPLA CONCORRÊNCIA.

9.5. Não ocorrendo a contratação na forma exposta, o proce-
dimento licitatório prossegue com as demais licitantes. 

Cumpre esclarecer então que, a despeito da interpretação do
pretenso Licitante, o cadastramento dos Lotes deste Pregão no Sistema
Licitações-e  foi  procedido  em  consonância  com  as  disposições  legais,
editalícias e tal como orienta a Cartilha do Comprador1, na qual estão
contidas as orientações: 

Observe  que  no  resumo  do  lote,  cada  lote  apresentará  um
identificador com o critério de participação:

• símbolo verde ( ) lote com tratamento diferenciado para
ME/EPP/COOP: 

• símbolo vermelho ( ) lote exclusivo para ME/EPP/COOP;  
• sem identificação – lote sem tratamento diferenciado. 

1 Cartilha: Licitações-e Orientações para o Comprador, acessado em 19.11.2018, disponível 
em http://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/CartilhaComprador.pdf, fls. 18;
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V – DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões de fato e direito acima
desenvolvidas, 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, 19 de novembro de 2018. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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