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

Processo: 02.00369/2018
Pregão Eletrônico n. 063/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL Aquisição de Insumos Agrícolas e
Materiais  Permanentes  para  Revitalização  do  Parque  Natural,  Parque  da
Cidade e Parque Circuito, bem como, possíveis implantações de projetos de
paisagismo para a cidade de Porto Velho, visando atender necessidades da
Secretaria Municipal de Integração – SEMI.

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1 – RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pela empresa

IRRIGA RURAL-INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS, através do e-mail desta SML no

dia 12/06/2019 às 15:06 horas, em face de termos do Edital de Licitação n.

063/2019/SML,  deflagrado  nos  autos  do  Processo  administrativo  n.

02.00369/2018, cujo objeto resumido é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL

Aquisição de Insumos Agrícolas e Materiais Permanentes para Revitalização

do Parque Natural, Parque da Cidade e Parque Circuito, bem como, possíveis

implantações de projetos de paisagismo para a cidade de Porto Velho,

visando atender necessidades da Secretaria Municipal de Integração – SEMI.

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 com data de abertura de propostas o dia

24.06.2019  e  que  o  e-mail  contendo  o  aludido  pedido  foi  recebido  em

12.06.2019,  é  medida  que  se  impõe  receber  e  analisar  os  pontos  nele

expendidos. 

II – DOS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS: 

Solicita esclarecimentos referentes ao Item 6, 7 e 12 do Lote 12.

Item 6 Lote 12: A empresa solicita que informe qual a marca e modelo de
referência, Considerando que ao procurar nas maiores fabricantes nacionais
e importados (AGROPOLO, ASPERJATO, AGROJET, NAANDANJAIN, SENNINGER, TIGRE
e NETAFIN)nenhuma tem modelos que encaixa na descrição.

Item 7 Lote 12: Qual a marca de referência, tendo em vista que via telefo-
ne foi passado que o material foi orçado na “AGROMOTO” e que seria da mar-
ca DURIN, DURO ou RBR, e todas as empresas citadas alegam não ter o item
em seu portfólio.

Item 12 Lote 12: Questiona a marca e modelo de referência. 

 

III – DO POSICIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS-DCP, SETOR

RESPONSÁVEL:

Diante dos fatos arguidos, e que recai sobre a

cotação de preços, enviamos os questionamentos via Memorando

n° 0027/SML/2019, no dia 14.06.2019, pois os pontos a serem

esclarecidos necessitam da manifestação do Departamento.

Sendo  assim vamos  às respostas  conforme abaixo

demostrado:
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ITEM DESCRIÇÃO MARCAS

ITEM  6  –
LOTE 12

ASPERSOR  PARA  IRRIGAÇÃO,
360 GRAUS VAZÃO DE 320 L/h
à pressão de 2,5 bar, raio
de 9,5 m, rosca macho de
1/2

1) MOLTH INOX 
2) DURO
3) DURIN
4) GRB
5) AGROPOLO

ITEM  7  –
LOTE 12

BASE   (adaptador)  para
aspersor, rosca fêmea de ½
com encaixe para haste de
8 mm e conexão para tubo
PELBD 13 mm

1) DURO
2) DURIN
3) GRB

ITEM  12  –
LOTE 12 

REGISTRO  em  PVC  soldável
de  fechamento  lento  de
50mm.

1) DURIN
2) GRB

IV – 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 elaborados pelo Departamento

de Cotações de Preços do Edital de Pregão Eletrônico n. 063/2019,

motivo pelo qual decido remeter a presente 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). 

   Porto Velho, 10 de julho de 2019. 

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira/SML
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