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

Processo: 02.00478/2018
Pregão Eletrônico n. 066/2019
Objeto:  OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE
MÁQUINA  PARA  DEMARCAÇÃO  VIÁRIA  PARA  SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL  PELO
SISTEMA A FRIO E MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PELO EQUIPAMENTO
PARA NOVAS SINALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÕES EXISTENTES NAS
VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO E SEUS DISTRITOS, visando
atender  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Trânsito,
Mobilidade e Transporte – SEMTRAN.

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1 – RELATÓRIO: 

Trata-se de  pedido de esclarecimento formulado pela

Senhora Ana Flávia Brasileiro, através do e-mail desta SML no dia

31/07/2019  às  15:17  horas,  em  face  do  Edital  de  Licitação  n.

066/2019/SML, deflagrado nos autos do Processo administrativo n.

02.00478/2018, cujo objeto resumido é o AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA

DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PELO SISTEMA A FRIO E

MATERIAL  DE  CONSUMO  UTILIZADO  PELO  EQUIPAMENTO  PARA  NOVAS

SINALIZAÇÕES  E  MANUTENÇÃO  DE  SINALIZAÇÕES  EXISTENTES  NAS  VIAS

URBANAS  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO  E  SEUS  DISTRITOS,  visando

atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Trânsito,

Mobilidade e Transporte – SEMTRAN.

I – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prima  facie,  importa  consignar  que  os  pedidos  de

esclarecimentos  formulados  em  face  de  Editais  de  Licitação  não

comportam rigorismos quanto à forma de apresentação, porquanto a

própria Lei não cuidou de especificar sua forma. 

Tal  fato  é  compreensível,  já  que  os  pedidos  de

esclarecimentos  visam  aclarar  pontos  obscuros  ou  necessários  a

melhor compreensão aos termos do instrumento convocatório e seus

Anexos, possibilitando aos interessados o correto dimensionamento

dos serviços pretendidos pela Administração para que possa elaborar

de forma correta sua proposta.
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Em que pese a ausência de rigorismos quanto à forma de

apresentação de pedidos de esclarecimentos, importante analisar sua

tempestividade, já que o instrumento convocatório tratou do tema,

criando um lapso temporal para aceitabilidade do mesmo. 

O prazo para pedido de esclarecimentos, no presente

caso, foi estabelecido no subitem  2.3 do Edital de Licitação que

regerá o certame, o que está em consonância com o disposto no Art.

18 do Decreto Municipal n. 10.300, de 17.02.2006, que Regulamenta o

Pregão Eletrônico no âmbito deste Município.

Desta forma, sopesando que a Licitação de que trata o

presente  pedido  de  esclarecimento  tem  como  data  de  abertura  de

propostas o dia 05.08.2019 e que o e-mail contendo o aludido pedido

foi  recebido  em  31.08.2019,  é  medida  que  se  impõe  receber  e

analisar os pontos nele expendidos. 

II – DOS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS: 

Solicita  esclarecimentos  referentes  ao  Pregão  Eletrônico  nº
066/2019/SML/PVH.

Lote 01, Item 7., e seus subitens 7.3 Catálogo Técnico da Carreta e
7.4 Catálogo Técnico das Pistolas de pintura mecânica.

Pois bem, o esclarecimento e quanto a apresentação dos

Catálogos referentes aos subitens 7.3 e 7.4, solicita esclarecimen-

to do que vem a ser um “CATÁLOGO TÉCNICO MONTADO”, que não possa

ser aceito para análise técnica a no referido Pregão, visto que

todo catálogo técnico é “montado” pelo fabricante com os dados e

informações  coletados  a  partir  do  início  da  fabricação  se  seus

equipamentos.

III – DO POSICIONAMENTO DA SEMTRAN, SETOR RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO

DO OBJETO:

Considerando a necessidade da Administração, o qual
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foi delimitado pelo setor competente da Secretaria Municipal de

Trânsito,  Mobilidade  e  Transportes-SEMTRAN,  e  que  tal  exigência

recai sobre especificação técnica, elaborado através do Termo de

Referência,  encaminhamos  o  esclarecimento  para  manifestação,

através de e-mail, no dia 01/08/2019 as 10:45, com a manifestação

quanto aos pontos suscitados.

Em resposta, recebemos enviado através de e-mail da

SEMTRAN de 01/08/2019 as 13:27, documentos esse anexado aos autos,

com a seguinte manifestação. 

O  catálogo  técnico  é  uma  forma  de  comunicação  com

objetivos informacionais e comerciais. É responsável por apresentar

aos seus usuários conteúdos e instruções técnicas claras e seguras,

paralelamente  à  sua  função  de  atender  aos  interesses  de  uma

corporação na divulgação de produtos, marcas ou tecnologias.

Portanto que seja mantido o que está no Edital e no

Termo de Referência.

IV – DA CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  ante  a  manifestação  da  Secretaria

Municipal  de  Trânsito,  Mobilidade  e  Transportes-SEMTRAN,  órgão

responsável pela especificação técnica dos materiais ora licitados

e  com  conhecimento  técnico  suficiente  para  o  esclarecimento  da

questão,  tal questionamento recai sobre o ANEXO I-A do Termo de

Referência e conforme resposta deve ser mantida da mesma forma.

Quanto a afirmação do direcionamento, temos a informar

que somente serão aceito Catálogo Técnico do Fabricante, mais isso

não impede nem uma empresa de participar, mesmo que não seja a

fabricante, mas que apresente o Catálogo próprio da fabricante,

para comprovar fabricação.

Salientamos  ainda  que,  caso  seja  necessário
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esclarecimentos complementares, referentes ao produto arrematado,

em qualquer momento a pregoeira poderá solicitar diligência, na

forma do § 3° do Art. 43 da Lei 8.666/93, conforme item 8.3.1 do

Edital. 

Recebo  o  Pedido  de  Esclarecimento,  encaminhando  a

devida  resposta  à  quem  solicitou,  divulgando-a  também  no  link

relativo ao Pregão em referência, no Portal da Prefeitura de Porto

Velho  (www.portovelho.ro.gov.br),  para  que  tenha  a  devida

publicidade. 

      Porto Velho, 01 de agosto  de 2019. 

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira/SML         
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