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

Processo: 02.00171/2019
Pregão Eletrônico n. 004/2020/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL  DE  SEGURANÇA  (EPI),  conforme  disposições  deste  Edital  e  seus
anexos.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se  de  análise  e  reposta  a  Pedido  de  Esclarecimento
formulado pela Empresa identificada como  FAMAHA, conforme e-mail autuado
nas fls. 1.347 do processo em epígrafe, o qual passo à análise nos termos
abaixo. 

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  acima,  é  preeminente  a  necessidade  de
analisar  o  atendimento  à  tempestividade  do  presente  pedido  de
esclarecimento, uma vez que o prazo para tanto foi previamente estabelecido
no  subitem 2.3 do Edital de Licitação, criando um lapso temporal para o
exercício do Direito por parte das Licitantes e uma regra a ser observada
pela Administração. 

No tocante ao tema, em vista da data de abertura das propostas
ter sido designada para o dia 12.02.2020, tal como estabelecido no subitem
1.4 do instrumento convocatório e, recebido o presente pedido no e-mail
desta SML informado no Edital (pregoes.sml@gmail.com) às  09h23min do dia
04.02.2020 (fls. 1.347), está comprovada a tempestividade deste. Por esta
razão o presente Pedido será recebido e analisado. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTA:

Questionamento: 

A Empresa requer os esclarecimentos abaixo: 

“Nossa  empresa  irá  participar  da  licitação  4/2020,
porém com a mudança do novo decreto no LICITAÇÕES-E,
não  tem  a  opção  de  anexar  a  proposta  antes  e
documentação,  é  necessário  o  envio  por  e-mail ou
somente depois da fase de lances?” 

III – DA RESPOSTA DA PREGOEIRA: 

Por se tratar de questão procedimental e normativa, que pode
ser respondida por esta Pregoeira sem prejuízo à compreensão do objeto
licitado,  deixo  de  submetê-la  à  análise  e  manifestação  por  do  Órgão
requisitante dos materiais. 

Preliminarmente, cumpre consignar que não houve alteração no
regramento da Prefeitura de Porto Velho quanto aos procedimentos relativos
à condução dos Pregões Eletrônicos, sendo estes ainda regulamentados por
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meio do Decreto Municipal n. 10.300/2006. 

Nada obstante a divulgação do Decreto Federal n. 10.024/2020,
que regulamenta a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica e
dispõe sobre o  uso  da  dispensa eletrônica,  no  âmbito da administração
pública federal, muito embora esta Prefeitura esteja em fase de estudos e
finalização da atualização dos normativos relativos ao Pregão Eletrônico,
até  o  presente  momento  encontra-se  vigentes  as  disposições  do  Decreto
Municipal do Pregão Eletrônico, já mencionado acima. 

Aliás, necessário destacar que, de acordo com o Instrumento
Convocatório, se a Empresa inserir na proposta ou no Sistema, documentos
capazes  de  identificá-la,  será  desclassificada,  tal  como  previsto  no
subitem 5.1.5 do Edital de Licitação, que transcrevo: 

5.1.5.  Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse
Edital.

Por fim, em resposta ao questionamento formulado, informo que
o envio de documentos de habilitação e proposta de preços deve ocorrer
exclusivamente pela Empresa Arrematante, observados prazos e forma de envio
previstos no Edital de Licitação, cujas partes que interessam transcrevo: 

6.1.  A  empresa  arrematante  deverá  encaminhar,  no  prazo  de  até  2
(duas)horas,  contadas  da  solicitação  do(a)  Pregoeiro(a)  no  sistema
eletrônico, os documentos exigidos neste edital para fins de habilita-
ção e proposta de preços adequada ao lance final ou valor negociado,
quando houver, por meio eletrônico (e-mail: pregoes.sml@gmail.com).

6.2. O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), poderá ser prorrogado
por solicitação escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail
acima, desde que solicitado antes de findo o prazo estabelecido no
item 6.1 e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a);

6.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada
ao lance final, de acordo com as especificações técnicas do objeto
ofertado constantes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de res-
ponsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direi-
to de licitar e/ou declaração de inidoneidade);

 
Acerca do envio da documentação original, esta somente será

exigido da Empresa Declarada Vencedora, após a fase de habilitação e deve
ser encaminhada na forma prevista no item 8.3.5 do Edital.

No mais, esclareço ainda que não deverão ser encaminhados
documentos antes da disputa, quer seja pelo e-mail constante do item 6.1.,
ou pelo Sistema Licitações-e, sendo que este último, inclusive, poderá
acarretar a desclassificação da Licitante no ato da abertura das Propostas
se  eles  forem  anexados  junto  à  Proposta,  tendo  em  vista  que  tal  ato
acarreta a consequente identificação do proponente. 

Saliento,  entretanto,  que  tal  como  recomendam  as  boas
técnicas,  todas  as  Licitantes  devem  estar  com  toda  a  documentação  de
habilitação,  declarações  e  proposta  pronta  para  o  envio,  sendo  que  a
proposta escrita deverá ser adequada ao valor do lance, no prazo informado
no item 6.1. do Edital de Licitação.
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CONCLUSÃO

Prestados  os  esclarecimentos  necessários,  não  havendo
nenhuma  interferência  no  objeto  licitado, decido encaminhar  a presente
resposta à Empresa que o solicitou 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.licitacoes-
e.com.br) para ciência de todos os interessados, salientando desde já que
fica  mantida  a  data  de  abertura  das  propostas,  conforme  Edital  de
Licitação. 

Porto Velho, 04 de Fevereiro de 2020. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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