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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PR 613/2020 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

João Paulo Rodrigues <joaorodrigues.prestserv@stratura.com.br>
Ter, 03/11/2020 09:08

Para:  zetasupelro@hotmail.com <zetasupelro@hotmail.com>
Cc:  STRA-LICITAÇÃO VENDAS <stra_licitacaovendas@stratura.com.br>; Fabiano Bueno <fabiano.bueno@stratura.com.br>;
Edson Jose Guimaraes <edson.guimaraes@stratura.com.br>; Rilton Carlos Correa de Azevedo
<riltonazevedo.prestserv@stratura.com.br>

Prezados, Bom dia.
 
OBJETO:
 

 
 

Viemos gentilmente solicitar um esclarecimento do Pregão Eletrônico n° 613/2020 processo
administrativo n° 0009.261700/2020-41.
 
1 – Gostaríamos que fosse esclarecido referente ao os lances nos lotes, iremos ter que
apresentar valores e lances tanto para o material quanto para o transporte do mesmo lote?! 
2 – Em caso afirmativo a questão 1, na apresentação de lances do transporte, não podemos
ultrapassar o valor de referência estipulado pelo Edital no cadastro da proposta?  

2 – Qual será a quantidade mínima por pedido ?
 
 
Grato
 
 

João Paulo Rodrigues 
Tel.: (11) 3513-4222  
www.stratura.com.br

 
 

"O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao
destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a
reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas do
Sistema Petrobras são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal." 

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The receiver shall take
proper care of it. Without due authorization, the publication, reproduction, distribution or the
performance of any other action not conforming to Petrobras System internal policies and
procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions."

http://www.stratura.com.br/
http://www.stratura.com.br/
https://www.facebook.com/StraturaAsfaltos
https://www.linkedin.com/company/straturaasfaltos/
https://www.instagram.com/straturaasfaltos/?hl=pt-br
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Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação
privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa
senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por
erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua
destruição.  

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información
privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted.
el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin
autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
destrucción.  

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only
for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended
recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this
communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it.
Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then
delete it.
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EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº.613/2020/SUPEL/RO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 0009.261700/2020-41 

OBJETO: Registro de Preços para Eventuais e Futuras Aquisições de Material Asfáltico para 

execução de Microrrevestimento em várias rodovias estaduais pavimentadas, conforme 

especificações deste Termo de Referência. 

 

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seu Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria nº 39/2020/SUPEL-CI, 

publicada no DOE do dia 20 de fevereiro de 2020, informa que procedeu à análise do Pedido 

deEsclarecimentoapresentado pela empresa STRATURA, interposto em face do PE 

613/2020/SUPEL/RO, conforme abaixo. 

 

 

                   I. DAS PRELIMINARES 

Em sede de admissibilidade, verificou-se que foram preenchidos os 

pressupostos de legitimidade, interesse processual, fundamentação e tempestividade 

(nos termos do Decreto Estadual 12.205/06, art. 19, e do item 4.1 do Edital), conforme 

comprovam os documentos colacionados no processo administrativo SEI relacionado a 

este PE 613/2020/SUPEL, pelo que passo formulação das respostas ao Pedido de 

Esclarecimento.  

 

                   II. DA SÍNTESE E RESPOSTA DO PEDIDO 

 

Abaixo, Pedido de Esclarecimento impetrado pela empresa STRATURA com as 

devidas respostas e informações. 

a) PEDIDO: Gostaríamos que fosse esclarecido referente ao os lances nos 

lotes, iremos ter que apresentar valores e lances tanto para o material quanto para o 

transporte do mesmo lote? 
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RESPOSTA:Acerca do primeiro questionamento apresentado pela empresa 

interessada, esclarecemos que os licitantes deverão apresentar valores e lances tanto 

para o material quanto para o transporte dentro do mesmo Lote, todavia, como se vê 

no Quadro Estimativo de Preços, em itens diversos. 

 

b) PEDIDO: Em caso afirmativo a questão 1, na apresentação de lances do 

transporte, não podemos ultrapassar o valor de referência estipulado pelo Edital no 

cadastro da proposta? 

 

RESPOSTA:Acerca do segundo questionamento apresentado pela 

empresa interessada, esclarecemos que o valor de cadastro da proposta no sistema 

de Compras Governamentais é de livre deliberação dos licitantes, todavia, na etapa de 

negociação e aceitação de propostas, durante o certame, não serão aceitas proposta 

cujo valor esteja acima do estimado pela administração. 

 

c) PEDIDO: Qual será a quantidade mínima por pedido? 

 

RESPOSTA:Por fim, informamos que a aquisição do objeto da futura 

licitação se dará por meio do procedimento de Registro de Preços, e que não há 

pedido mínimo estipulado no Edital e seus Anexos. 

 

 

III. DECISÃO 

 

Isto posto, com fulcro no Art. 19, do Decreto n.º 12.205/06, e item 4.1 do 

Edital, sem nada mais evocar, RECEBO E CONHEÇO o Pedido de Esclarecimento 

interposto pela empresa STRATURA, no processo licitatório referente ao edital do 

Pregão Eletrônico n.º 613/2020/SUPEL, e remeto/presto as devidas informações na 

forma acima. Por fim, mantenho inalterado o Edital, bem como a data de abertura do 

certame para a data do dia 17/11/2020.   
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JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA 

Mat. 300130075 

Pregoeiro/Equipe Zeta/SUPEL 
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
  

CERTIDÃO N°621

 

Venho por meio desta cer�dão validar o documento ID 0014409354 e 0014409755 , pois o
formato do arquivo anexado ao sistema SEI é PDF, não sendo possível remeter a assinatura Eletrônica.

 

JADER CHAPLIN B. OLIVEIRA
Pregoeiro da Equipe ZETA/SUPEL/RO

Mat. 300130075

Documento assinado eletronicamente por Jader Chaplin Bernardo de Oliveira, Pregoeiro(a), em
03/11/2020, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0014409794 e o código CRC 2E230F2C.

Referência: Caso responda esta Cer�dão, indicar expressamente o Processo nº 0009.261700/2020-41 SEI nº 0014409794
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