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

Processo: 06.09164/2019
Pregão Eletrônico n. 126/2019
Objeto: Contratação de Empresa especializada para confecção de até
120.000 (Cento e vinte mil) Carnês de IPTU/TRSD – 2020,  visando
atender a Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ.

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1 – RELATÓRIO: 

Trata-se de  pedido de esclarecimento formulado pela

empresa EEXPRESS DADOS VARIÁVEIS, CNPJ Nº 65.359.200/0001-80, por

meio do e-mail desta SML no dia 24/09/2019 às 08:48 horas, em face

de termos do Edital de Licitação n. 126/2019/SML, deflagrado nos

autos  do  Processo  administrativo  n.  06.09164/2019,  cujo  objeto

resumido é  Contratação de Empresa especializada para confecção de

até 120.000 (Cento e vinte mil) Carnês de IPTU/TRSD – 2020, visando

atender a Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ.

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.
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
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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 03.10.2019 e que o e-mail contendo o aludido pedido

foi  recebido  em  24.09.2019,  é  medida  que  se  impõe  receber  e

analisar os pontos nele expendidos. 

Solicita  esclarecimentos  referentes  ao  Pregão  Eletrônico  nº
126/2019/SML/PVH.

• O miolo do carnê conterá 4 parcelas únicas (em cores) e no
máximo mais 16 parcelas?

• Quanto a cola hotmelt, poderá ser carne grampeado e lombados,
isto é uma etiqueta branca cobrindo o grampo, isto dará mais
resistência ao carnê evitando a soltura das parcelas no decor-
rer do ano?

• Os arquivos de impressão poderá ser transferidos via e-mail ou
um FTP de segurança? 

II – DOS ESCLARECIMENTOS DA PREGOEIRA:

O questionamento se remete ao envio do arquivo contendo o layout da

impressão e a confecção do carnê, considerando o item 9.4 do edital

a  retirada  do  arquivo  poderá  ser  mediante  apresentação  de  pen-

drive, cdrom HD externo, ou outro meio de mídia para recebimento

dos arquivos; (Considerando o outro meio de mídia), sim, poderá ser

encaminhado para o e-mail da empresa arrematante. 

Quanto a confecção, deve atender a especificação conforme ANEXO I

do  edital,  o  miolo  do  carnê  conterá  as  4  parcelas  coloridas,

incluída no quantitativo máximo que e de 16 parcelas.
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III – DA CONCLUSÃO

 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, 27 de setembro de 2019. 

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira/SML         
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