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

Ofício Nº 349/2017/SML  Porto Velho, 20 de julho de 2017.

Sr. DENIS PEREIRA MARQUES,
Representante Legal
CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP
Rua Buenos Aires nº 2664 – Embratel - Porto Velho/RO

Senhor Representante,

Considerando a licitação referente ao Pregão

Eletrônico nº 005/2017do Município de Porto Velho/RO cuja

abertura  ocorreu  no  dia  11/05/2017,  tendo  por  Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS para Eventual  Aquisição de Tubos de

Concreto, visando atender as necessidades da Administração

Pública Direta e Indireta do município de Porto Velho, em

especial a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e

Serviços Básico – SEMISB;

Que  o  Pregoeiro  designado  para  condução  do

presente certame, nos termos do § 3º do Art. 43 da Lei

8.666/93 e do item 8.10 do edital, detém competência para

realizar quaisquer diligências que julgar necessárias para

esclarecimentos,  bem  como  complementar  a  instrução  do

processo. In verbis;

Art.  43.  A  licitação  será  processada  e

julgada  com  observância  dos  seguintes

procedimentos:

 

(…)

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade

superior, em qualquer fase da licitação, a

promoção  de  diligência  destinada  a

esclarecer ou a complementar a instrução do

processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de

documento ou informação que deveria constar

originariamente da proposta;
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8.10. O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de

julgamento,  poderá  promover  quaisquer

diligências julgadas necessárias à análise

das propostas e da documentação, devendo os

licitantes atender às solicitações no prazo

por ele estipulado, contado do recebimento

da convocação, sob pena de desclassificação

da  oferta,  bem  como,  poderá  solicitar

parecer de técnicos pertencentes ao Quadro

de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de

pessoas  físicas  ou  jurídicas  estranhas  a

ele, para orientar sua decisão.

Servimo-nos do presente para comunicar a Vossa

Senhoria,  que  na  data  de  25/05/2017  às  09:00hs,  será

realizada diligência In Loco, nas dependências da empresa

CRIAR ENGENHARIA LTDA – EPP. 

Informamos,  outrossim,  que  os  licitantes

interessados poderão acompanhar a equipe na diligência.

Atenciosamente,

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML

PATRICIA DAMICO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações - SML
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