
    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 empresa

MEGAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, através do e-mail desta SML no dia

19/06/2019 às 15:12 horas, em face de termos 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 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.
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. 
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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 26.06.2019 e que o e-mail contendo o aludido pedido foi recebido em

19.06.2019,  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.

No lote 01

MOTOR COMPRESSOR: Gostaríamos de saber o por que da exigência desse modelo

especifico para o motor, sendo que há vários modelos que atendem na ínte-

gra ao solicitado em edital. Cada fabricante de máquina trabalha com um

fabricante diferente de motor, então entendemos que não se pode exigir um

modelo especifico, pois o mesmo é usado por um único fabricante. Gostaría-

mos que fosse revista essa questão para não se haver um direcionamento

para apenas um fabricante.

SISTEMA PNEUMÁTICO:  Na descrição está com a informação que a pistola é

duplo estagio e triplo estagio. A pistola ela é duplo ou triplo, não tem

como ser as duas. Então gostaríamos que nos informasse qual modelo de

pistola  a  Prefeitura  está  solicitado,  se  é  duplo  estagio  ou  triplo

estagio.

3.4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 3.4.1. A Assistência Técnica dos equipamentos,

deverá ser prestada na cidade de Porto Velho, de segunda a sexta-feira

inclusive finais de semanas e feriados (se necessário), e será sem ônus

para SEMTRAN, durante o período de garantia.

Gostaríamos de saber a necessidade de se ter uma assistência técnica na

cidade de Porto Velho.
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III – DO POSICIONAMENTO DA SEMTRAN, SETOR RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO

DO OBJETO:

Considerando a necessidade da Administração, o qual

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  do  Ofício  n.423/SML/2019,  no  dia  24/06/2019,  com  a

manifestação quanto aos pontos suscitados.

Em resposta, recebemos Oficio nº 21/DEA/GAB/SEMTRAN de

25 de junho de 2019, com a seguinte manifestação. 

Quanto  aos  questionamentos  a  SENTRAN  acata  o

questionamento  e  retira  o  modelo  (3TNV70)  do  MOTOR  COMPRESSOR,

mantendo-se a mesma especificação para qualquer modelo que possa

atender  a  especificação  e  retira  a  pistola  de  triplo  estágio,

permanecendo com a pistola de duplo estagio. 

Quanto a  Assistência Técnica esclarece que devido à

distância  de  Porto  Velho  até  aos  grandes  centros  e  devido  as

descontinuidades dos serviços por longos períodos, caso ocorra a

necessidade  de  assistência  técnica  nas  máquinas  e  seus

equipamentos, uma vez que o volume de máquinas a serem adquiridas é

considerável. Se faz necessário a assistência na cidade de Porto

Velho.

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

Referência e que conforme especificação o modelo citado (3TNV70),

se  refere  ao  MOTOR  COMPRESSOR,  devendo  ser  retirada  da

especificação,  bem  como  retira  a  pistola  de  triplo  estágio,

permanecendo com a pistola de duplo estagio e esclarece quanto a

Assistência Técnica na Cidade de Porto Velho. 

 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, 25 de junho de 2019. 

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira/SML         
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