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

Processo: 02.00687/2019
Pregão Eletrônico n. 021/2020/SML/PVH
Objeto: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESPORTIVO  (GINÁSTICA  E  NATAÇÃO),  conforme  especificações
definidas  nos  Anexos  I  e  II  do  Edital,  visando  atender  às
necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do
Município de Porto Velho, notadamente a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer – SEMES.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se  de  análise  e  resposta  aos  Pedidos  de
Esclarecimentos formulado pela empresa C&C CAMPINAS, conforme
e-mail vendas@ceccampinas.com.br recebido no dia 27.03.2020 as
15h15m, e pela empresa SS ESPORTES, no dia 30.03.2020 as 13h57,
por meio do e-mail licita@ssesportes.com.br.

I. DO RECEBIMENTO

Preliminarmente, convém consignar que Pedidos de
Esclarecimentos formulados em face de Editais de Licitação para
aclarar  questões  procedimentais  relativas  às  licitações
públicas  não  comportam  rigorismos  quanto  à  forma  de
apresentação, já que a própria Lei silenciou sobre o tema. 

Em que pese o exposto, é necessário verificar o
atendimento à tempestividade do pedido ora analisado, uma vez
que o prazo para tanto foi previamente estabelecido no subitem
2.3 do  Edital  de  Licitação,  havendo,  portanto,  um  lapso
temporal para o exercício do direito por parte das Licitantes e
uma regra a ser observada pela Administração. 

Citado item 2.3 do Edital dispõe que “Os pedidos
de esclarecimentos referentes ao processo licitatório  deverão
ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente por
meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com.” 

Considerando que a data de abertura das propostas
está designada para o dia 03.04.2020, tal como estabelecido no
subitem  1.4  do  instrumento  convocatório  e,  que  os  e-mails
contendo as manifestações das Licitantes aportaram no correio
eletrônico  desta  Superintendência  nos  dias  27.03.2020  e
30.03.2020, os pedidos de esclarecimento são tempestivos à luz
das prescrições contidas no Edital de Licitação. 

II.   DO QUESTIONAMENTO DA EMPRESA   C&C CAMPINAS  :  
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O  pedido  de  esclarecimento  questiona  as
especificações dos Lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14 e 15, conforme transcrito abaixo:

Itens  02,  03,  04  e  05  –  No  edital  são  solicitadas
unidades de maças conectáveis de Ginastica Rítmica. No
entanto este material é vendido em PAR. Inclusive o
valor  estimado,  pelo  nosso  conhecimento  é  para
aquisição  do  PAR.  Outro  detalhe.  É  solicitada  a
aprovação  de  uma  Federação  de  Ginástica  de  qualquer
Estado  (UF)  Ocorre  que,  nenhuma  Federação  Estadual
aprova os materiais da Ginástica. Os materiais somente
são  aprovados  e  homologados  pela  Federação
Internacional de Ginástica (FIG), que são importados e
com preços fora da realidade Nacional. 
Perguntamos: 
a. O material será adquirido em Unidades ou PARES?
b.  Poderão  ser  ofertadas  as  marcas  nacionais  que
produzem as maças conectáveis oficiais? 

Itens 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 - É solicitada a
aprovação  de  uma  Federação  de  Ginástica  de  qualquer
Estado  (UF)  Ocorre  que,  nenhuma  Federação  Estadual
aprova os materiais da Ginástica. Os materiais somente
são  aprovados  e  homologados  pela  Federação
Internacional de Ginástica (FIG), que são importados e
com preços fora da realidade Nacional. 
Perguntamos: 
a.  Poderão  ser  ofertadas  as  marcas  nacionais  que
produzem os materiais de ginástica rítmica oficiais? 

Itens 14 e 15 – É solicitado fitas de Ginastica Rítmica
aprovada  pela  FIG.  Como  dito  acima,  os  materiais
aprovados FIG são importados e tem valores muito acima
do estimado pelo Município. Abaixo o print do custo de
uma fita homologada.
O estimado é de R$ 27,69. Assim, perguntamos: 
a. Poder ser ofertado produto nacional oficial, com as
características  solicitas,  porém  SEM  a  aprovação  da
FIG? Selo FIG 

II-A - RESPOSTA  :   

O  aspecto  questionado  orbita  na  esfera  da
discricionariedade  do  Órgão  Requisitante  e  estritamente
técnicos,  em  face  da  natureza  desta  Superintendência  que,
criada  e  regulamentada  pela  Lei  Complementar  n.  654/2017,
possui  atribuições  relacionadas  à  operacionalização  dos
procedimentos  Licitatórios,  os  termos  da  presente  impugnação
foram  submetidos  à  Superintendência  Municipal  de  Gestão  de
Gastos Públicos, para análise e deliberação acerca do pedido de
esclarecimento.

2                                           Superintendência Municipal de Licitação – SML
 Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristóvão
Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-3639



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

A  SGP,  através  do  Ofício  n.  384/DGNA/SGP,
encaminhou  a  manifestação  da  Secretaria  detentora  da  Ata,
Ofício  n.  164/DA/SEMES,  a  qual  manifestou-se  modificando  o
descritivo dos LOTES 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14 e 15, conforme transcritos a seguir:

Pergunta: Qual a unidade de medida dos LOTES 02, 03, 04
e 05?

Resposta: PAR

Pergunta:  Para os LOTES 02, 03, 04 e 05 poderão ser
ofertadas  as  marcas  nacionais  que  produzem  as  maças
conectáveis oficiais?

Resposta:  Sim,  poderão  ser  ofertados  as  marcas
nacionais,  desde  que  sejam  produzidas  com  medidas
oficiais.

Pergunta: Para os LOTE 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,
poderão ser ofertadas as marcas nacionais que produzem
os materiais de ginástica rítmica oficiais? 

Resposta: Poderão  ser ofertados  as marcas  nacionais,
desde que sejam produzidas com medidas oficiais.

Pergunta:  Para  os  LOTE  14  e  15,  pode  ser  ofertado
produto  nacional  oficial,  com  as  características
solicitas, porém SEM a aprovação da FIG? Selo FIG 

Resposta: Poderão  ser ofertados  as marcas  nacionais,
desde que sejam produzidas com medidas oficiais.

III.   DO QUESTIONAMENTO DA EMPRESA   SS ESPORTES:  

O  pedido  de  esclarecimento  questiona  sobre  a
assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Preço,  conforme  transcrito
abaixo:

Nossa  empresa  tem  interesse  em  participar  do  pregão
eletrônico  021/2020,  viemos  através  deste  e-mail,
solicitar, por gentileza, um esclarecimento referente a
assinatura da Ata de Registro de Preços. 

III-A - RESPOSTA  :   

Conforme item 11.3.2 a convocação para assinatura
da Ata de Registro de Preço será realizada via e-mail, com uma
via da Ata, podendo ser encaminhada pela licitante após assinar
digitalizada por e-mail junto com o comprovante de postagem, ou
com  assinatura  digital,  desde  que  seja  possível  verificar  a
autenticidade da assinatura.
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IV.   DA CONCLUSÃO  

Esclarecido o ponto suscitado, decido encaminhar a
presente resposta às Empresas que solicitaram esclarecimentos,
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.licitacoese.com.br) para ciência
de todos os interessados.

Ato contínuo, após as alterações supracitadas no
Termo  de  Referência  (Anexo  II  do  Edital),  atendendo  a
legislação  e  jurisprudências,  republicamos  o  Instrumento
Convocatório, reabrindo os prazos inicialmente estabelecidos.
Porém, com a impossibilidade do retorno de fases no Sistema do
Licitações-e para realizarmos as modificações, informamos que a
licitação ocorrerá sob o n. 810698 (www.licitacoes-e.com.br). 

Ressalto,  por  fim,  ocorreram  outras
adequações/modificações no Edital e seus anexos, as quais deverão ser
observadas, ratificam-se as demais disposições constantes do Edital.

Porto Velho, 03 de abril de 2020.

Janíni França Tibes
Pregoeira/SML
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