
    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 METALMOLDES IND. E COM. DE METAIS E PLASTICOS LTDA, através

do e-mail desta SML no dia 19/06/2019 às 15:51 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.
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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 com data de abertura de propostas

o dia 24.06.2019 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 Item 02 e 04 do Lote 02.

Item 02 Lote 02: Está dizendo que esse item deve ter fibra de vi-
dro, a empresa afirma que normalmente isso não é solicitado, e que
a bandeja e um material reforçado e que não tem necessidade de fi-
bra de vidro e que os demais itens deste pregão também não solici-
tam esse componente.

Item 04 Lote 02: Não tem conhecimento no mercado de uma bandeja
plana de 188 células. Existe a bandeja caixa de 187 células e que
tem certeza que a busca e por lana de 188, e que todas as outras
são do modelo caixa.

III – DO POSICIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO-SEMI:

Considerando a necessidade da Administração, o qual

foi delimitado pelo setor competente da Subsecretaria Municipal de

Integração-SEMI, e que tal exigência recai sobre a especificação
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técnica, elaborado através do Termo de Referência, encaminhamos o

esclarecimento  para  manifestação,  através  do  Ofício

nº.429/SML/2019, no dia 25/06/2019, com a manifestação quanto aos

pontos suscitados.

Sendo  assim  vamos  às  respostas  conforme  abaixo

demostrado:

No que tange os questionamentos relacionados nos itens

02  e  04  do  LOTE  2  do  nexo  I  do  Termo  de  Referência,  ambas

descrições do material “bandeja”, após análise solicitamos que seja

modificado para:

Adendo modificador:

Item Objeto Unidade Descrição

02 Bandeja para Tubete Unid. Bandeja para tubete – tipo: com pe´; matéria-
prima:  polipropileno;  capacidade:  54  tubetes,
pigmento  preto;  medidas  aproximadas:
dimensões aproximadas de 582x385mm (sup.)x
615x428mm (inf.) 165mm de altura; finalidade:
para produção de mudas nativas. Cada bandeja
deve ter capacidade para 54 tubetes de 180cm³.
SER  COMPATIVEL  COM  O  TUBETE  DE
180cm³.

04 Bandeja  em
Polipropileno

Unid. Bandeja  em  polipropileno  plana  –
600x395x30mm com 176  células  para  tubete
(medindo  125mmx34mm27mm,  volume  55
cm³.
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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  pela  Secretaria

municipal  de  Integração-SEMI,  referente  ao  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, 11 de julho de 2019. 

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira/SML
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