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

ORIENTAÇÕES GERAIS

Senhores licitantes, 

Muito embora todas as orientações necessárias constem do instrumento
convocatório,  considerando  sua  extensão  -  cerca  de  duzentos  e  cinquenta
laudas  -  a  comissão  com  o  fito  de  conduzir  uma  sessão  mais  célebre  e
transparente organizou algumas orientações gerais aos interessados:

1)  É  recomendável  aos  licitantes  que  desejem  autenticar  seus
documentos perante esta SML que o façam  com  antecedência, pois como
foi  supracitado  o  edital  é  extenso  e  muitas  vezes  quando  os
interessados optam por fazê-lo logo antes da sessão ocorrem tumultos e
atrasados. 

2) Mesmo que o procedimento de interesse não necessite de cadastro
perante a Administração, é recomendável aos licitantes que atualizem
ou realizem seu cadastro na divisão de cadastro de fornecedores, pois
este cadastro poderá substituir muitas das certidões habilitatórias1

diminuindo  o  volume  de  documentos  a  serem  juntados  no  envelope  e
acelerando  o  processo  e  conferência  dos  mesmos,  possibilitando  a
comissão proferir o resultado com maior brevidade.

3) A mesma orientação do tópico 2 é aplicada ao cadastro perante o
SICAF.

4) Ao ordenar suas documentações dentro dos envelopes de habilitação e
proposta confeccionar sumário, numerar e rubricar todas as páginas, do
contrário, quando da abertura do citado documento na sessão pública a
comissão  convidará  o  representante  a  fazê-lo  o  que  normalmente
prolonga a sessão e atrasa as licitações subsequentes.

5) Aos licitantes interessados em  realizar visita aos locais (mesmo
que eles sejam abertos e de acesso público no caso dos processos de
pavimentação e drenagem) deverá entrar com contato com a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos – SEMISB, pelo telefone
(69)3901-3167, sem esquecer que a visita é opcional, contudo caso opte
por  não  fazê-lo,  o  interessado  elaborará  declaração  assumindo,
incondicionalmente  a  RESPONSABILIDADE  de  executar  os  serviços  em
conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta
licitação.

6) Os interessados devem atentar quanto a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO –
FINANCEIRA  na  elaboração do  Quadro  Demonstrativo  da  Capacidade
Econômico-Financeira,  pois este documento além de ser exigência do
edital  acelera  a  análise  pelo  setor  técnico  e  por  consequência  o
resultado do certame.

Porto Velho, 23 de agosto de 2019.

César Augusto Wanderley Oliveira 
Presidente da CPL-Obras 

1 Favor consultar o edital de seu interesse para saber quais certidões.
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