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INTERESSADO: Resposta ao Ofício Nº 025/2020/CPL/PMRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
09/2020-26 
ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos 
  
 
 
 Trata-se do Pedido de Esclarecimentos ao edital cujo o objeto é a 
Aquisição de Equipamentos para Implantação de Academia ao Ar livre, assim, o 
Decreto Federal nº.5.450/05 regulamentou tal pedido:  
 

Art. 19. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao 
processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no endereço indicado no edital. 

 
 O prazo para que se possam apresentar pedidos de esclarecimentos é de 
até 03 (três) dias úteis anteriores à realização da sessão, marcada para o dia 
18/09/2020, às 09 horas. 
 Desta forma, os pedidos de esclarecimentos recebido no dia 14/09/2020 
são tempestivos. 
  
 Os esclarecimentos são os seguintes: 

 No item 1.1 A(s) empresa(s) deverá(rão) entregar e instalar os 
equipamentos no prazo máximo de até 45 dias (quarenta e cinco) dias após o 
recebimento da Ordem de Compra. 

 
Pergunta:Quanto a instalação mencionada. 
A empresa será responsável apenas pela fixação dos equipamentos? A 
preparação do solo com a confecção da base de concreto, será de 
responsabilidade do Município? 
 
Resposta:  
 
Não, a empresa não será responsável pela fixação dos equipamentos no solo, e 
sim, pela entrega dos equipamentos montados aptos a fixação conforme 
recomendação do fabricante;  
 
Sim. A fixação no solo será efetuada pela Prefeitura Municipal. 

 No item 3.2 Os equipamentos serão recebidos provisoriamente para 
verificação da especificações, qualidade e quantidades; após a verificação os 
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mesmos serão recebidos definitivamente e será informado ao fornecedor a data 
para instalação dos mesmos. 

Pergunta: A empresa poderá fazer a instalação no mesmo dia que a entrega? 
Isso irá acarretar para as empresas um custo maior com frete. Tendo que fazer 
duas viagens. Uma para entregar e depois outra para apenas instalar os 
equipamentos? 

Resposta:  

Sim. A Contratada pode fazer a montagem no mesmo dia, conforme Termo de 
Referência no item 4.3, os equipamento deverão ser entregues e montados no 
local indicado pela Prefeitura Municipal de Rondon do Pará;  

Não, após verificação dos equipamentos e o recebimento definitivo o fornecedor 
será informado a data para instalação dos mesmos pela Prefeitura caso queira 
acompanhar a instalação. 
 
 Assim, pelo exposto, as respostas aos pedidos de esclarecimentos 

solicitado pelo pretenso licitante, não impactam na formulação das propostas, 

em conformidade com o disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93, posto que não 

houve alteração nas especificações técnicas do objeto do Edital a partir das 

perguntas formuladas e nem qualquer modificação que implique na alteração de 

proposta ou documentos. 
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