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

Processo nº: 07.02708/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2019
Objeto: Contratação  de  Empresa  Especializada  em  Serviços  de
Reprografia,  com  fornecimento  de  suprimentos  e  mão  de  obra  com
disponibilização  de  3  (três)  impressoras  multifuncionais
monocromáticas  novas  e  de  primeiro  uso  em  regime  de  comodato,
incluindo  serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  com  a
substituição de peças e componentes pelo prazo de 12 (doze) meses,
visando atender a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

AVISO DE SUSPENSÃO

Comunico  aos  interessados  a  suspensão  do  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 031/2019 do tipo MENOR PREÇO, deflagrado no Processo
n. 07.02708/2018, cujo objeto resumido é  Contratação de Empresa
Especializada  em  Serviços  de  Reprografia,  com  fornecimento  de
suprimentos  e  mão  de  obra  com  disponibilização  de  3  (três)
impressoras multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro uso
em regime de comodato, incluindo serviços de manutenção preventiva
e corretiva com a substituição de peças e componentes pelo prazo de
12  (doze)  meses,  visando  atender  a  Secretaria  Municipal  de
Administração – SEMAD,  pelos motivos informados no  Memorando nº
47/DIFC/DEAD/SEMAD exarado nos autos por esta Pregoeira. 

Outrossim, informo que a presente Licitação deverá ser
republicada após as devidas análises e adequações que motivaram a
Suspensão e que outras informações poderão ser obtidas junto a esta
Pregoeira e sua Equipe de Apoio, na Superintendência Municipal de
Licitações, localizado na Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º andar, em
dia úteis, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 8h às 14h
(horário local) ou pelos telefones: (69) 3901-3639 e (69) 3901-
3069,  sites:  www.portovelho.ro.gov.br, www.licitacoes-e.com.br, ou
pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com.

Porto Velho, 12 de abril de 2019.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira - SML
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