
    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 KMEIH & CIA LTDA, CNPJ: 01.527.632/0001-70, através do e-

mail desta SML no dia 17/06/2019 às 15:52 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
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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 17.06.2019, é medida que se impõe receber e analisar os

pontos nele expendidos. 

II – DOS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS: 

A empresa solicita esclarecimentos referentes aos Lotes 08, 09, 10
e 11.

Que após contatos com seus fornecedores, foram questionados: 

01- Gradil, qual é a altura?

02- A tela seria “3” (polegadas ou “3” (centímetros)?

03- Precisamos de um projeto em metros linear para cálculo dos
acessórios como catracas, arame para amarração, arame liso para
instalação de tela?

04- Assim como nos lotes 08 e 09, os lotes 10 e 11 seriam com ins-
talação?

05- Em sendo com instalação os lotes 10 e 11, os  postes serão de
concreto curvo ou reto?
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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

técnica, elaborado através do Termo de Referência, encaminhamos o

esclarecimento  para  manifestação,  através  do  Ofício

nº.428/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 LOTES

08, 09, 10 e 11, do nexo I do Termo de Referência, a Secretaria

realizou alterações no Termo de Referência e seus anexos, para não

comprometer  a  eficiência  da  licitação  no  tocante  aos  referidos

lotes, considerando as observações dos futuros licitantes:

Adendo modificador:

LOTE 08 - INSUMOS (MATERIAIS DE CERCAMENTO) DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO
DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL 

Item Objeto Unidade Descrição

01 Gradil M² Aquisição  e  instalação  de  gradil  de  arame
galvanizado por imersão a quente, com altura
de 2,44m e largura de 2,50m, camada de zinco
mínima de 60g/m². Diâmetro dos fios: 4,65mm
(sem pintura) e 5,00mm (revestido). Malha de
5x20cm, com franja em uma das extremidades
de 3cm. Com poste metálico de altura 3,20 a
3,40 (base chumbada), com espaçamento entre
postes de 3 metros,  galvanizado por imersão a
quente  com  camada  de  zinco  média  de  275
g/m.  Espessura  da  chapa  de  1,55m,  com
fechamento  superior  em  tampa  plástica  com
proteção anti UV. Poste retangular metálico de
4x6cm.  Incluso fornecimento e instalação.
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LOTE 09-INSUMOS (MATERIAIS DE CERCAMENTO) DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO
EXCLUSICO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

Item Objeto Unidade Descrição

01 Gradil M² Aquisição  e  instalação  de  gradil  de  arame
galvanizado por imersão a quente, com altura
de 2,44m e largura de 2,50m, camada de zinco
mínima de 60g/m². Diâmetro dos fios: 4,65mm
(sem pintura) e 5,00mm (revestido). Malha de
5x20cm, com franja em uma das extremidades
de 3cm. Com poste metálico de altura 3,20 a
3,40 (base chumbada), com espaçamento entre
postes de 3 metros,  galvanizado por imersão a
quente  com  camada  de  zinco  média  de  275
g/m.  Espessura  da  chapa  de  1,55m,  com
fechamento  superior  em  tampa  plástica  com
proteção anti UV. Poste retangular metálico de
4x6cm.  Incluso fornecimento e instalação.

LOTE 10 - INSUMOS (MATERIAIS DE CERCAMENTO) DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO
DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL 

Item Objeto Unidade Descrição

01 Tela Galvanizada M² Tela galvanizada com revestimento em zinco,
altura  de  1,80m  a  2,00m,  malha  3”x3”
(polegadas)  aproximadamente,  fio  com
diâmetro mínimo de 2,75mm. Com poste curvo
de altura mínima de 3,2 metros (base chumbada
no solo),  com espaçamento entre  postes de 3
metros.  Incluso  fornecimento  e  demais
acessórios para instalação.

LOTE 10-INSUMOS (MATERIAIS DE CERCAMENTO) DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO
EXCLUSICO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

Item Objeto Unidade Descrição

01 Tela Galvanizada M² Tela galvanizada com revestimento em zinco,
altura  de  1,80m  a  2,00m,  malha  3”x3”
(polegadas)  aproximadamente,  fio  com
diâmetro mínimo de 2,75mm. Com poste curvo
de altura mínima de 3,2 metros (base chumbada
no solo),  com espaçamento entre  postes de 3
metros.  Incluso  fornecimento  e  demais
acessórios para instalação.
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Informa ainda que com relação ao questionamento da Tela

Galvanizada (LOTE 10 – item 01 e Lote 11 – item 01) relacionado a

uma possibilidade da instalação para o item, não há a solicitação

de instalação para o referido item.

Outrossim,  relacionada  a  requisição  de  projetos  em

metros  lineares  para  os  locais  onde  serão  instalados,  visando

cálculos de acessórios, informamos que o registro dos preços dos

mesmos foi solicitado em metros quadrados. Logo, caso o licitante

deseje  realizar  cálculos  particulares  do  consumo  de  acessórios,

sugerimos que o mesmo os faça considerando a área de um metro

quadrado, para que assim registre seu preço por metro quadrado.

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  através  do  Ofício  nº

629/DEAPPF/GAB/SEMI de 08.07.2019, 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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