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GRUPO SAGA SUA CONCESSIONARIA RENAULT 

GRUPO 
SAGA 

Porto Velho, 16 de março de 2020. 
 
Ao 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020 
Sistema de Registro de Preço n. 013/2020/PVH 
PROCESSO Nº 02.00088/2019 
Data da abertura: 18 de março de 2020 
Horário: 10:30 horas (horário de Brasília) 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO INTEMPESTIVAMENTE 
 

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão Pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com. 
 
6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 2 (duas) horas, contadas da 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, os documentos exigidos neste edital para fins de 
habilitação e proposta de preços adequada ao lance final ou valor negociado, quando houver, por meio 
eletrônico (e-mail: pregoes.sml@gmail.co m). 

 
11.5.1. Os instrumentos de que tratam este subitem (impugnações, recursos ou contrarrazões) deverão 
ser remetidos exclusivamente para o e-mail pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos 
em lei e neste edital e ainda, observando-se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou 
seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão 
de intempestividade. 
 

 Considerando que a Nobre comissão solicitar ao primeiro vencedor enviou da proposta 
atualizada as 13:40 hs; prazo para enviou e de 2 (duas) horas corridas. 

 Sendo que o expediente encerra as 14:00 hs. 
 Nesse caso suspende o prazo reabrindo no 1º (primeiro) dia útil? 
 Os prazos são corridos ou uteis? 

 
Nesses Termos, Pede Deferimento 
 

Atenciosamente, 

 


