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

COMUNICADO DE ADIAMENTO DA DATA DE ABERTURA DAS LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO N. 096/2019/SML

Comunico a todos os interessados o adiamento da data de
abertura do Pregão Eletrônico n. 96/2019/SML, deflagrado nos autos do
Processo  n.  02.00091/2019,  cujo  objeto  é  o  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA
EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  MAQUINÁRIOS  E  EQUIPAMENTOS,  conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de
Licitação e seus Anexos, para atender às necessidades da Administração
Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, notadamente a
Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP/SEMISB. O limite
de  acolhimento  e abertura  de  Propostas será às 10h  (do DF)  do dia
08.08.2019. 

Salientamos que o adiamento ora comunicado é indispensável
em  razão  da  necessidade  de  responder  às  impugnações  e  pedidos  de
esclarecimento  formulados  em  face  do  Edital  de  Licitação,
especificamente sobre aspectos técnicos inerentes às especificações dos
produtos  e  demais  informações  relativas  ao  fornecimento.  Por  tais
motivos,  foi  remetido  o  Ofício  n.  533/SML/2019,  em  02.08.2019,  à
Secretaria requisitante dos materiais, para que se manifeste e responda,
no que for de sua competência, os aspectos suscitados nas impugnações em
comento.

A resposta aos expedientes supracitados será ultimada após
a manifestação do setor técnico requisitante, destacando desde logo que,
no caso de haver necessidade de modificações no instrumento convocatório
e, se as mesmas impactarem a formulação das propostas, o Edital será
republicado corrigidas eventuais falhas, com a devolução dos prazos, em
observância  às  disposições  contidas  no  §4º  do  art.  21  da  Lei  n.
8.666/93.

Mais informações  poderão  ser  obtidas  pelo  e-mail
pregoes.sml@gmail.com ou pelo telefone (69) 3901-3639, em dias úteis, de
08h às 14h (hora Local de Porto Velho/RO). 

Porto Velho, 05 de Agosto de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira – SML
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