
 
                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 02.00220/2017
Pregão Eletrônico n. 46/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento de
Abastecimentos  de  combustíveis  em  rede  de  postos  credenciados  através  de
sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo
smart com chip, conforme descrito no Edital e seus Anexos.

RESPOSTA 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pela Empresa
Saga Comércio, Serviço, Tecnologia e Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob
n. 05.870.713/0001-20, visando aclarar questões concernentes ao procedimento
licitatório  na  modalidade  Pregão  Eletrônico  n.  046/2017,  deflagrado  no
processo  administrativo  02.00220/2017,  para  Contratação  de  empresa
especializada em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis
em rede de postos credenciados através de sistema informatizado, utilizando
cartão  magnético  ou  cartão  eletrônico  tipo  smart  com  chip,  conforme
especificado no Edital e seus Anexos. 

Os  pedidos  de  esclarecimentos  atinentes  aos  procedimentos
licitatórios não comportam rigorismos quanto à forma devendo, entretanto, ser
verificada sua tempestividade em observância ao que preceitua o instrumento
convocatório  em  seu  subitem  2.3,  que  assim  versa:  “Os  pedidos  de
esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura
da  Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;”

No que alude a tempestividade, considerando que a abertura das
propostas  foi  designada  para  o  dia  08.03.2018  e  que  o  pedido  de
esclarecimento foi encaminhado ao e-mail desta Superintendência indicado em
edital em 19.02.2018, o presente é tempestivo e deve ser respondido. 

DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

As  questões  suscitadas  pelo  fornecedor  não  carecem  de
digressões para serem respondidas, motivo pelo qual, passo a esclarecê-las
como segue: 

Questionamento 01: 
Referente a continuidade do processo, será dada sequência de onde parou ou
será reiniciado o processo com a entrada de novos participantes?

Resposta da Pregoeira 01:  
Conforme motivado no processo e devidamente comunicado nos links relativos a
este Pregão no sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e no Portal da
Prefeitura de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br), o Edital de Licitação
foi republicado para ciência dos interessados quanto às alterações que foram
procedidas  e,  por  este  motivo  houve  devolução  dos  prazos  inicialmente
designados, inclusive para elaboração de proposta. Portanto esclarecemos que
o certame terá continuidade na forma descrita no Edital Republicado e, em
face da reabertura dos prazos, SERÃO ACEITOS NOVOS LICITANTES. 
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Questionamento 02: 
Se vai ser necessário lançar novamente da proposta (cadastrar nova proposta 
no sistema)?

Resposta da Pregoeira 02:
Por questões meramente operacionais (o Licitações-e não aceita alterações de
datas,  por  exemplo),  conforme  já  motivado  no  COMUNICADO  de  reabertura
publicado nos links mencionados na Resposta n. 01 e nos Avisos de Licitação
disponíveis por todos os meios em que houve a divulgação do Edital (DOM, DOE
e DOU, Jornal de Grande Circulação, Licitações-e e no Portal da Prefeitura,
todos de 16.02.2018), houve necessidade de ser cadastrada nova licitação no
Licitações-e, ocasião em que foi gerado o n.708323. Desta forma esclarecemos
que os interessados em participar do Pregão Eletrônico n. 046/2017, devem
OBRIGATORIAMENTE  cadastrar  suas  propostas  na  NOVA  LICITAÇÃO  (708323),
observado EDITAL REPUBLICADO.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões de fato e de direito acima

desenvolvidas, recebo os pedidos de esclarecimentos atinentes ao Edital do

Pregão Eletrônico n. 46/2017 e procedo aos encaminhamentos devidos. 

Porto Velho, 19 de fevereiro de 2018.

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Calama, nº 2508, Bairro: Liberdade

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Tatiane Mariano
2




