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PROCESSO 02.00220/2017

Senhores Licitantes e demais interessados, 

Em razão da Decisão DM-GCFCS-TC n. 00022/2018, do Tribunal de Contas do

Estado de Rondônia, que autorizado o prosseguimento do Pregão de que o presente, o qual

estava  suspenso  por  força  do  Item  I  da  Decisão  DM-GCFCS-TC  n.  00004/2018,  COMUNICO  a

REPUBLICAÇÃO  do  Edital  de  Pregão  Eletrônico  n.  046/2017, deflagrado  no  processo

administrativo  n.  02.00220/2017,  cujo  objeto  resumido  é  a  Contratação  de  empresa

especializada em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de

postos credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, conforme descrito no Edital de Licitação e seus Anexos. 

Na oportunidade, salientamos que será providenciada a divulgação do aviso

pertinente pelos meios em que houve a publicação originária do certame, com a consequente

devolução  de  todos  os  prazos  inerentes,  inclusive  para  elaboração  de  proposta  pelos

interessados em participar do Pregão de que trata o presente comunicado, ficando designada a

data de abertura das propostas o dia 08.03.2018, às 10h30min (horário do DF). 

Cumpre  informar  ainda  que,  por  questões  meramente  operacionais,  fica

alterado  o  número  da  Licitação  referente  a  este  Pregão  no  Sistema  Licitações

(www.licitacoes-e.com.br), passando a ser 708323. 

Por fim, considerando que antes da Suspensão do Pregão houve interposição de

impugnação e pedidos de esclarecimento que não foram respondidos no prazo por esta Pregoeira

em razão da suspensão do certame, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de

Rondônia, exclusivamente para fins de publicidade dos atos desta Pregoeira informo que serão

divulgados  os  pedidos  de  esclarecimento,  impugnações  e  respostas  respectivas  no  Link

relativo a este Pregão no Portal da Prefeitura de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br) e

no Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br), contudo, em decorrência de alterações do

instrumento  convocatório,  tais  respostas  não  vinculam  à  Administração  aos  seus  termos,

ficando  os  licitantes  e  demais  interessados  obrigados  a  leitura  na  íntegra  do  Edital

republicado. 

Mais informações poderão ser obtidas junto à Superintendência Municipal de

Licitações, por meio do e-mail:  pregoes.sml@gmail.com, telefone (69) 3901-3639, em dias

úteis, no horário de expediente do Órgão, ou seja, de 08h as 14h (horário local de Porto

Velho). 

Atenciosamente, 

TATIANE MARIANO
Pregoeira –SML
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