
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

EXAME

EXAME AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 804/2022/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0029.032664/2021-52

OBJETO: Registro de preço para aquisição de Material de Consumo e Equipamento de Proteção
Individual - EPI'S, em atendimento as necessidades das Escolas da Rede Estadual de Educação e
Coordenadorias Regionais de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.

 

 

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Pregoeira nomeada na
Portaria nº 48/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 14.04.2022, vem neste ato responder ao pedido de
esclarecimento/impugnação enviado por e-mail por empresas interessadas.

 

 

QUESTIONAMENTO 1 - Empresa “A” (0034964622)
 
"[...]
Prezados , bom dia Gostaria de esclarecimento a respeito do pregão 804/2022 item 2 - Dúvidas
abaixo
Qual será a quantidade mínima por pedido ?
O local de entrega será o mesmo para todos os pedidos ?
Todos os squeeze terão o mesmo logotipo gravado ?
Por favor , fornecer a arte ou logo a ser gravado Obrigado
 
[...]"

 
 
RESPOSTA: A SEDUC, manifestou-se (0034971706):

 
"[...]
 

a) Qual será a quantidade mínima por pedido ?

Resposta: As quantidades a serem solicitadas serão conforme a necessidade dos setores, não
existindo um quantitativo mínimo para cada pedidos de liberação de Ata.
 
b) O local de entrega será o mesmo para todos os pedidos ?
Resposta: Conforme presente no Termo de Referência 0034683809, item 6, as entregas serão
realizadas:
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6 . LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO
RECEBIMENTO

6.1. Do Local e Forma de Entrega
6.1.1. Os materiais destinados para a Região 1 – Porto Velho , deverão ser entregues na
Gerência de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação –
GAP/SEDUC, Rua Uruguai, nº 3457, Bairro Industrial, em Porto Velho-RO, de segunda à
sexta-feira, no horário das 07h30m às 13h30min, E-MAIL: dap@seduc.ro.gov.br e Contato
(69) 3216-5901 e (69) 3216-5923.
6.1.2. Os materiais destinados para as Regiões 2 à 54 (municípios/distritos do estado de
Rondônia), deverão ser entregues nos respectivos municípios/distritos, de acordo com a
Coordenadoria Regional de Educação - CRE e Unidades Escolares demandantes, conforme
Relação de Escolas Estaduais e Coordenadorias Regionais de Educação (0015991463), de
segunda à sexta-feira, mediante prévio agendamento.
6.1.3. As entregas sem agendamento somente serão aceitas, excepcionalmente, desde que não
prejudique os demais recebimentos agendados, a critério da Seduc-gap, CREs e Unidades
Escolares/SEDUC.
 
c) Todos os squeeze terão o mesmo logotipo gravado ?
d) Por favor, fornecer a arte ou logo a ser gravado
Resposta: Informamos que o SQUEEZE, item 2 do Termo de Referência terão uma única arte, e
que a mesma esta identificada nos "ID's" presentes da descrição Manual de Marcas V 2.0/2019
(0016338675) e Orientação Logomarca para Garrafa tipo Squeeze (0016338632).

 
[...]"

 

 
 

ASSIM, permanecem inalterados o edital e seus anexos já publicados, em atendimento
ao disposto no § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão.

 

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e Equipe de apoio, através do telefone
(69) 3212-9270, ou no endereço sito ao Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos/Edif. Central, 2º
Andar, Av. Farquar, n° 2986, B. Pedrinhas, CEP 76.801-470, Porto Velho/RO.

 

Ciência aos interessados.

 

Publique-se.

 
Porto Velho/RO, 10 de janeiro de 2023.

 
MARIA DO CARMO DO PRADO
Pregoeira - Equipe ÔMEGA/SUPEL

Mat. 300131839.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Alves dos Santos , Assessor(a), em 10/01/2023, às
12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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mailto:dap@seduc.ro.gov.br
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0034984011 e o código CRC 5AF347F8.

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0029.032664/2021-52 SEI nº 0034984011
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