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Processo nº: 02.000103/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 007/2017    SRP Nº 007/2017
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
DE REDE WIRELESS,  COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, visando
atender as  necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do
Município de Porto Velho.

A  empresa ACRONET  CORPORATIVO  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI,
inscrita sob CNPJ: 15.512.542/0001-10,  se manifestou através
de e-mail  enviado  ao  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando
esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº
032/2018, no dia 04 de abril de 2018, às 13h:05min.

A Pregoeira, designada em face dos termos da solicitação em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pela empresa ora citada, em conformidade com

edital, senão vejamos:

2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos
referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados  a pregoeira até o dia 08 de
agosto,  3 (três) dias úteis anteriores à
data  designada  para  abertura  da  Sessão
Pública,  exclusivamente  pelo  e-mail
pregoes.sml@gmail.com;

2.4.  As  consultas  formais  serão
respondidas  diretamente  aos  licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site
www.licitacoes-e.com.br,  no  campo
MENSAGENS, no link correspondente a este
edital.
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I – DO QUESTIONAMENTO

Em síntese, a empresa ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI, solicita o seguinte: 

“Prezado (a)Senhor (a),
Após varias tentativas de encontrar essa comissão, onde consta no edital o
endereço na Av: calama 2508 - Liberdade, o mesmo encontra-se desativado e
sem informações que ajude a encontrar o novo endereço dessa comissão.

Pois bem, fizemos a retirada do edital 32/2018 e por não constar no mesmo o
valor estimado dos itens, solicitamos os valores estimados dos itens via
doc. anexo.”

Respeitosamente,

Romildo Teixeira
Consultor de Licitações
Acronet Corporativo | Cnpj: 15.512.542/0001-10
Fone: +556932238615  9 99880607
Skype: acronet.romildo@gmail.com

II - DO ESCLARECIMENTO  

A princípio devemos esclarecer que a licitação é um

procedimento  administrativo,  ou  seja,  uma  série  de  atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Diante dos fatos arguidos em respeito aos princípios

Constitucionais  da  Legalidade,  da  Impessoalidade,  da
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Moralidade,  da Publicidade, da Transparência, da Eficiência,

assim  como  os  Princípios  correlatos  aos  procedimentos

licitatórios,  da  Isonomia,  da  vinculação  ao  instrumento

convocatório, de  obter  a  proposta  mais  vantajosa  para  a

Administração Pública. Sob a ótica dos mencionados princípios,

em especial o princípio da Isonomia:[Grifamos].

Ademais  primando  pelos  princípios  acima  citados,

informamos  que  será  publicado  no  Portal  de  Compras  da

Prefeitura Municipal de Porto Velho e no site do Banco do

Brasil:  www.licitacoes-e.com.br,  os  Valores  estimados  dos

itens  (em Anexo a este Esclarecimento), visto que o Edital

não sofrerá alterações.  Ainda para efeito de informação, os

autos se encontram na Superintendência Municipal de Licitações

– SML, que está funcionando em nova Sede, localizada na Av.

Carlos Gomes, n. 2776, 2º andar, São Cristóvão, Porto Velho 

RO, CEP: 76.804-022, no horário das 08:00 as 14:00 horas, para

quaisquer  licitantes  interessados,  se  quiser  dá  visto  nos

mesmos, os quais poderão vê que existe uma vasta pesquisa de

mercado para se obter os valores estimativos.

III – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos  esclarecimentos  e

informamos que o Edital não sofrerá alterações, permanecendo

inalterada a data para a realização da licitação.

Porto Velho/RO, 04 de abril de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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