
                    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 por fornecedor
não identificado de forma completa, subsumindo-se tratar de Empresa ou Grupo
denominado Grupo Rovema que, de acordo com o e-mail encaminhado, pretende ver
respondido seu questionamento que diz respeito 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 em processos licitatórios não
comportam  análises  rigorosas  quanto  à  forma  de  apresentação  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 22.02.2018, o presente é tempestivo e deve ser respondido. 

DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

A questão suscitada não carece de muitos argumentos para ser
esclarecida, como se pode verificar da resposta abaixo:

Questionamento:
Gostaria de saber se na colocação da Proposta no sistema licitacões-e,
é necessário anexar a proposta (papel) sem identificação no sistema?  

Resposta da Pregoeira:
O instrumento convocatório não exige envio de documentos anexos ao sistema
como  pressuposto  para  aceitabilidade  da  proposta,  devendo  entretanto  ser
“cadastrada no sistema”, conforme disposto no subitem 5.1 (e seguintes) do
Edital. No caso de optar por encaminhar anexos, o fornecedor interessado em
participar do certame deverá observar o disposto no subitem 5.1.7, que dispõe
que:  “Qualquer  elemento  que  possa  identificar  a  licitante  importa
desclassificação  da  proposta,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  neste
Edital.”
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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, 23 de fevereiro de 2018.

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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