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

Processo: 02.00220/2017
Pregão Eletrônico n. 46/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento de
Abastecimentos  de  combustíveis  em  rede  de  postos  credenciados  através  de
sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo
smart com chip, conforme descrito no Edital e seus Anexos.

RESPOSTA 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pela Empresa
Trivale  Administração  LTDA, inscrita  no  CNPJ  sob  n. 00.604.122/0001-97,
visando  aclarar  questões  concernentes  ao  procedimento  licitatório  na
modalidade  Pregão  Eletrônico  n.  046/2017,  deflagrado  no  processo
administrativo 02.00220/2017, para Contratação de empresa especializada em
serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos
credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou
cartão eletrônico tipo smart com chip, conforme especificado no Edital e seus
Anexos. 

Os  pedidos  de  esclarecimentos  atinentes  aos  procedimentos
licitatórios não comportam rigorismos quanto à forma devendo, entretanto, ser
verificada sua tempestividade em observância ao que preceitua o instrumento
convocatório  em  seu  subitem  2.3,  que  assim  versa:  “Os  pedidos  de
esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura
da  Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;”

No que alude a tempestividade, considerando que a abertura das
propostas  foi  designada  para  o  dia  08.03.2018  e  que  o  pedido  de
esclarecimento foi encaminhado ao e-mail desta Superintendência indicado em
edital  em  27.02.2018,  o  presente  é  tempestivo  e  portanto,  deve  ser
respondido. 

DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

As  questões  suscitadas  pelo  fornecedor  não  carecem  de
digressões para serem respondidas, motivo pelo qual, passo a esclarecê-las
como segue: 

Questionamento 01: 
O Edital solicita que junto com a proposta seja enviado o “Anexo I – A
Planilha de Custos”. Em atenção a isto, informamos que possuímos uma planilha
de  custos  própria  no  qual  contabilizamos  todos  os  custos  estimados  para
futuras contratações pertinentes ao objeto contratado. É obrigatório o uso do
modelo disponibilizado ou podemos utilizar nosso modelo formulário próprio? 

Resposta da Pregoeira 01:  
Conforme previsto em Edital é obrigatório que a Empresa arrematante na fase
de lances, ao ser convocada para apresentação de proposta adequada o lance
final e envio de documentos de habilitação, encaminhe a Planilha de Custos,
observado o Modelo Anexo I-A do Edital (ver itens 6.1.3.2 e 11.4.2, etc), no
entanto, por ter sido tratado no instrumento convocatório como modelo, esta
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Pregoeira aceitará Modelo próprio da Licitante, desde que contemple os itens
constantes do Modelo Anexo I-A do Edital. 

Questionamento 02: 
Será formalizado apenas um contrato ou cada unidade (SEMAD, SEMUSA e SEMED)
terão seus contratos? 

Resposta da Pregoeira 02:

De acordo com o item 4.2.1 do Termo de Referência, Anexo II do Edital de
Licitação, a contratação decorrente deste Processo terá como Ordenadores de
Despesas  as  Secretarias  SEMED  (Educação),  SEMAD  (Administração)  e  SEMUSA
(Saúde), os quais serão gestores de seus contratos. De igual modo, o disposto
no  subitem  4.2.2  (Termo  de  Referência  Anexo  II),  estabelece  de  forma
inequívoca que será firmado um contrato administrativo para cada Unidade já
mencionada. 

CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões de fato e de direito acima
desenvolvidas, recebo os pedidos de esclarecimentos atinentes ao Edital do
Pregão Eletrônico n. 46/2017 e procedo aos encaminhamentos devidos. 

Porto Velho, 27 de fevereiro de 2018.

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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