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

Proc. 02.00220/2017

Fls. ______________

Visto: ____________

Proc. 02.00220/2017

Objeto: Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis para a frota oficial

da Prefeitura Municipal de Porto Velho. 

DESPACHO

Os Avisos de Licitação de que trata o presente processo

foram  elaborados  e  devidamente  encaminhados  para  divulgação  no  dia

20.12.2017, tendo sido remetidos ainda para publicação no Diário Oficial da

União, conforme documentos de fls. 763 a 770. 

Ato contínuo, esta Pregoeira cadastrou o Pregão no Sistema

Licitações-e em data de 20.12.2017, conforme faz prova a consulta detalhada

da  situação  da  licitação,  para  posterior  publicação  da  Autoridade

Competente, fls. 770, o que somente foi possível em 21.12.2017 (fls. 671 a

676). 

Ocorre que,  no  dia  21.12.2017  (data  prevista  para

publicação  no  sistema  Licitações-e  pela  Autoridade  Competente),  houve

queda/interrupção no acesso à internet no prédio desta Superintendência no

período  compreendido  entre  14h  e  17h  (horários  aproximados)  do  dia

21.12.2017,  o  que  exigiu  a  alteração  do  subitem  1.3  do  edital,  o  qual

informava o  horário de  início  de acolhimento  das propostas  pelo  sistema

Licitações-e  e  que,  em  razão  da  impossibilidade  efetiva  publicação  no

horário previamente previsto (face à interrupção momentânea da internet) não

poderia ser cumprido.

Em vista da alteração no instrumento convocatório conforme

motivado  acima,  bem  como,  para  atendimento  aos  requisitos  do  sistema

(tamanho  do  arquivo,  tipo  de  documento  e  etc),  houve  necessidade  de

seccionar o arquivo (para transformar formato em pdf e disponibilizar no

sistema), com a atualização de data e horário previstos no subitem 1.3 do

aludido Edital, ocasião em que foi editado documento com divergência quanto

subitem 2.3 do Edital autuado às fls. 667 a 760 do processo administrativo

de que trata a presente, o mesmo que se encontra disponível no Portal da

Prefeitura de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br). 

 Desta forma, detectada a aludida divergência por esta

Pregoeira, bem como, visando esclarecer o tal fato antes mesmo que tenha

sido questionado, informo para conste dos autos e seja de ciência a todos os

interessados  que  deverá  prevalecer  a  redação  do  Edital  autuado  e

disponibilizado  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho

(www.portovelho.ro.gov.br), onde se lê: “2.3. Os pedidos de esclarecimentos

referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro em até

3  (três)  dias  úteis  anteriores  a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão

Pública, exclusivamente por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com;”
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Cumpre consignar que tal ocorrência somente foi constata

no citado subitem e, tendo sido tempestivamente detectada e esclarecida, O

presente Despacho será divulgado no link relativo a este Pregão no Portal de

Compras da Prefeitura de Porto Velho e no sistema Licitações-e para ciência

de todos os interessados, dando por encerrada a divergência. 

Ademais, por se tratar de manifestação que visa aclarar

divergência e  manter o  adequado  nível de  transparência e  informação  aos

interessados,  antevendo  e  evitando  futuros  questionamentos,  fato  que  não

altera o conteúdo do edital ou a formulação das propostas, DECIDO MANTER OS

PRAZOS INICIALMENTE DESIGNADOS EM EDITAL, conforme autoriza o art. 21, §4º

da Lei n. 8.666/93, optando por esclarecer a divergência mediante publicação

resumida de aviso de esclarecimento, pelos mesmos meios de divulgação do

edital  original  com  vistas  ao  efetivo  atendimento  ao  Princípio  da

Publicidade. 

Porto Velho, 27 de dezembro de 2017. 

Tatiane Mariano

Pregoeira - SML
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