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

Processo: 16.01460/2018
Pregão Eletrônico n. 037/2019
Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  PATRULHA  MECANIZADA  (CAMINHÕES  PIPA,  OFICINA  E
BASCULANTES) PÁ CARREGADEIRA, ROLO COMPACTADOR DE SOLO E LISO..., visando
atender  a  Subsecretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Abastecimento  –
SEMAGRIC.

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1 – RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pela Senhora

Juliana Fernandes, através do e-mail desta SML no dia 18/04/2019 às 07:01

horas,  em  face  de  termos  do  Edital  de  Licitação  n.  037/2019/SML  ,

deflagrado nos autos do Processo administrativo n.  16.01460/2018, cujo

objeto resumido é o AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÕES PIPA,

OFICINA  E  BASCULANTES)  PÁ  CARREGADEIRA,  ROLO  COMPACTADOR  DE  SOLO  E

LISO...,  visando  atender  a  Subsecretaria  Municipal  de  Agricultura  e

Abastecimento – SEMAGRIC.

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 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
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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 23.04.2019 e que o e-mail contendo o aludido pedido foi recebido em

18.04.2019,  é  medida  que  se  impõe  receber  e  analisar  os  pontos  nele

expendidos. 

I – DOS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS: 

Solicita  esclarecimentos  referentes  ao  Pregão  Eletrônico  nº
037/2019/SML/PVH, itens 2 e3.

Em ambos os itens não constam medidas e grandezas mínimas ou máximas, so-
mente a medida específica. É correto entender que os valores solicitados
são mínimos?

Quanto ao ano de fabricação dos itens 2 e 3. O ano de fabricação está cor-
reto? Pois com essa data de fabricação será um equipamento antigo e isso
poderá beneficiar empresas que disponham de estoque deste ano, com custo
mais baixo portanto.

Referente ao emplacamento:

O equipamento não é considerado como  “rodável”. Ou seja, o emplacamento
para esse tipo de equipamento não é obrigatório, segundo as normas de
trânsito. Solicitamos que tal exigência seja retirada do edital.

Quanto ao valor dos equipamentos, solicitamos que nos seja disponibilizada
cotação realizada na fase interna.

Visando a isonomia entre as licitantes, solicitamos que tais especifica-
ções sejam revistas.

II – DO POSICIONAMENTO DO SETOR RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Considerando a necessidade da Administração, o qual

foi delimitado pelo setor competente da Subsecretaria Municipal de

Agricultura  e  Abastecimento-SEMAGRIC,  e  que  tal  exigência  recai

sobre  especificação  técnica,  elaborado  através  do  Termo  de

Referência,  encaminhamos  o  esclarecimento  para  manifestação,
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através  do  Ofício  n.291/SML/2019,  no  dia  22/04/2019,  com  a

manifestação quanto aos pontos suscitados, conforme abaixo:

Pedido de esclarecimento da Juliana Fernandes.

• A empresa refere-se ao ano de fabricação da máquina.

Resposta; Como se trata de recursos oriundo de convênio, o

projeto inicial foi realizado no ano de 2017, ano em que se

fez as pesquisas de preços, para aprovação do projeto, caso a

empresa  vencedora  tenha  em  seu  estoque  a  máquina  com  as

especificações mínimas exigida atenderá perfeitamente, desde

que a máquina seja nova 0/hora de uso, ou mais nova.

• Esclarecimentos itens 2.3, quantos as ausências medidas e

grandezas.

Resposta; no item 3 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO SOLO, consta

nas especificações que as grandezas e medidas são mínimas,

quanto ao item 2. encontra-se a referência mínima de grandeza

em algumas especificações, contudo para melhor esclarecimento

deve-se entender que as grandezas e medidas solicitados são de

valores mínimas.

• Quanto ao emplacamento.

As exigências de emplacamentos refere-se aos itens 4, 5 e 6 do

TR, considerados veículos de transporte que a legislação de

trânsito prevê a obrigatoriedade de emplacamento.

Não há que se retirar do edital, tal exigência visto

que nas especificações dos itens 1, 2 e 3, não constam a

necessidade de emplacamento e sim adesivos de alta resistência

com a logomarca da Prefeitura de Porto Velho, nesse sentido
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quaisquer  menções  ao  edital  termo  de  referência,  forma  de

emplacamento deverão ser desconsiderados para os itens 1,2 e

3.

• Quanto ao valor dos equipamentos, solicitamos que

nos seja disponibilizada cotação realizada na fase interna.

Os  Preços  de  Referência  referente  as  cotações

encontrasse  no  ANEXO  I do  Termo  de  Referencio,  a  empresa

também poderá solicitar vista ao processo, considerando que as

cotações  constantes  dos  autos  não  se  encontram  no  formato

digitalizado. 

III – DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões de fato e de direito

acima desenvolvidas, recebo o pedido de esclarecimento interposto e

encaminho os devidos esclarecimentos do Edital de Pregão Eletrônico

n.  037/2019,  devendo  ser  providenciada  a  devida  alteração  na

especificação do item 02, incluindo a palavra (mínimas), conforme

sugerido pela SEMAGRIC, por meio de Edital alterado, o qual será

disponibilizado  nos  sites:  www.portovelho.ro.gov.br,  e  no  link

www.licitacoes-e.com.br  com a Republicação do mesmo.

Porto Velho, 29 de abril de 2019. 

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira/SML

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: São Cristóvão

Tel. SML  (69) 3901- 3639
CEP: 76.804.022 - Porto Velho/RO

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.portovelho.ro.gov.br/

