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

Processo: 08.00287/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 127/2018 – SRP 065/2018
Objeto: Registro  de  preços  para  eventual  AQUISIÇÃO  DE
UNIFORMES, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde
– SEMUSA, conforme disposições deste Edital e seus anexos.

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

I. DO RECEBIMENTO DO ESCLARECIMENTO:

A empresa KALARRARI INDÚSTRIA & COMÉRCIO, por meio do e-
mail  contato8@sacolaecologicabrasil.com.br,  solicitou
esclarecimento  ao  Edital do  Pregão  Eletrônico  nº.
127/2018, nos 30 dias do mês de outubro do ano corrente.

Através do e-mail vendas2@zeffsuniformes.com.br, no dia 05
de novembro de 2018, as 12h16m, a empresa ZEFF'S UNIFORMES
solicitou esclarecimento quanto ao referido Edital.

No  dia  05  de  novembro  do  ano  corrente,  as  15h22m,  a
empresa  FIBRATEX  COMERCIAL  EIRELI  ME  (CNPJ
02.889.493/0001-98), apresentou questionamento ao Edital.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os  presentes  pedidos  de  esclarecimentos  não  comportam
análise  de  cabimento  ou  rigorismos  quanto  à  forma  de
apresentação, porquanto tem por finalidade aclarar ponto
obscuro ou necessário a melhor compreensão dos termos do
instrumento convocatório para formulação de proposta pelo
licitante  interessado,  cabendo  entretanto  a  análise
relativa a tempestividade. 

O pedido de esclarecimento deve estar tempestivo conforme
o  disposto  no  Edital  nos  itens  2.3  do  instrumento
convocatório:  “2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos
referentes ao processo licitatório em epígrafe deverão ser
enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a
data  fixada  para  abertura  da  Sessão Pública,
exclusivamente  via  e-mail  para  o  endereço
pregoes.sml@gmail.com;”
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O  esclarecimento  que  originou  este  expediente,  foi
encaminhado ao e-mail desta Superintendência Municipal de
Licitações,  nos  dias  30.10.2018  e  05.11.2018,  com  a
disputa  do  Pregão  Eletrônico  nº. 099/2018 marcado para
06.11.2018.

Em que pese o prazo acima do mínimo estabelecido em Lei
entre a divulgação do edital e abertura das propostas,
duas  licitantes,  em  clara  inobservância ao disposto no
subitem 2.3 do Edital, deixou para questionar na véspera
da disputa, assumindo assim, o risco da INTEMPESTIVIDADE.
Desta forma, os pedidos de esclarecimentos protocolados na
véspera da disputa (05.11.2018) não atendem aos requisitos
de tempestividade.

Isto  posto,  diante  da  tempestividade  do  Pedido  de
esclarecimento  protocolado  no  dia  30/10/2018,  acolho  o
referido esclarecimento, razões pelas quais, passamos a
análise, quanto aos demais,  apesar da intempestividade,
segue a resposta.

I. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e RESPOSTA DA PREGOEIRA:

1. Empresa  KALARRARI INDÚSTRIA & COMÉRCIO:  Para lançar
minha  proposta  é  necessário  anexar  proposta  ou
somente preencher informações adicionais no sistema
do Banco do Brasil? 

R.: O Sistema do Licitações-e possui as duas opções,
sendo opcional de cada licitante anexar o arquivo, o
Edital no item 5.1.7 solicita apenas que preencha no
campo  do  Sistema  as  informações  pertinentes  ao
produto que será ofertado.

2. Empresa  KALARRARI  INDÚSTRIA  &  COMÉRCIO  e  empresa
FIBRATEX  COMERCIAL  EIRELI  ME:  Para lançar  a  minha
proposta no sistema banco do Brasil é para inserir o
valor do item (unitário) ou o valor do lote global
(unidade x quantidade)? 

R.: Conforme o item 5.1.6. e 8.1 do Edital, o valor
deve  compor  todos  os  custos  e  lucro  pretendidos,
sendo julgado o menor preço do item. Assim sendo, há
ser  cadastrado,  disputado  e  julgado  será  o  valor
TOTAL.
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3. Empresa KALARRARI INDÚSTRIA & COMÉRCIO: Devo colocar
a marca e o modelo? Ex: Marca: Max  - Modelo: Max
Camisa  -  Ou  o  melhor  é  colocar:  Marca/modelo:
Fabricação própria (Max)? 

R.:  A  identificação  do  produto  é  opcional  do
licitante, podendo ser de qualquer uma das maneiras
exemplificadas.
Vale ressaltar  que,  os  participantes  não podem se
identificar antes da disputa, e o campo de propostas
do  Sistema  do  Licitações-e  é  publico  a  qualquer
interessado.
Assim, no caso de ser marca fabricada pela licitante
que  nenhum  outro  revendedor  no  país  comercialize,
aconselhamentos não  informar  a  marca  com base nos
itens 5.1.5 e 5.1.8, para evitar recursos futuros.

4. Empresa  KALARRARI  INDÚSTRIA  &  COMÉRCIO:  De  acordo
como não encontrado o edital qual o prazo de garantia
dos produtos? 

R.: O Edital e o Termo de Referência não solicitam
garantia, contudo o item 3.7 do Termo de Referência
(Anexo II) dispõe sobre as análises de aceitabilidade
do produto (conformidade do objeto com o solicitado),
bem como, os preceitos dos artigos 18 ao 26 do Código
do Consumidor versam sobre todas aquisições.

5. Empresa ZEFF'S UNIFORMES: Tem alguns itens do pregão
que eu não forneço, como bota de segurança, capa de
chuva, bolsa de lona. Gostaria de saber se o não
preenchimento desses itens me excluiria do processo? 

R.:  A  Licitação  é  composta  por  25  itens/lotes,
conforme  cadastrado  no  Licitações-e  e  disposto  em
Edital, serão  realizadas  25  disputas  (1º Jaleco –
Anexo V; 2º Jaqueta (colete); 3º Conjunto Masculino;
4º Calça em brim; e assim sucessivamente).
A participação nos itens são independentes, devendo
atentar  para  cadastrar  (conforme  versa  do  Edital,
primordialmente  itens  5.1.6  e  5.1.7)  em  todos  os
itens que pretende participar.
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III. DA CONCLUSÃO:

Ex positis, com base nas razões de fato e de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  os  pedidos  de
esclarecimentos  interposto  e  encaminho  os  devidos
esclarecimentos  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº.
127/2018.

Porto Velho, 05 de novembro de 2018.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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