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Proc. 02.00426/2019
PE: 008/2020
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PERMANENTE  PARA  EVENTUAL  E  FUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL…), visando
atender as necessidades da Administração Pública Municipal Direta e
Indireta do Município de Porto Velho

DESPACHO DE SANEAMENTO

Encerrada a disputa de preços no Sistema Licitações-e
relativa ao Pregão em epígrafe, promovi convocações de todos os
licitantes para envio de documentos de habilitação e proposta de
preços adequada ao lance final, conforme mensagens inseridas nos
chat’s dos Lotes. 

Em que pese o exposto, hoje pela manhã detectei que o
e-mail  desta  Superintendência,  para  os  quais  deveriam  ter  sido
encaminhados  os  e-mails  encontrava-se  com  problemas  técnicos,
especificamente quanto ao esgotamento do espaço para recebimento de
arquivos, o que, aparentemente, teria iniciado desde a tarde de
ontem, dia 10.03.2020, não sabendo precisar o horário em que se
iniciou o problema. 

Os fatos não afetaram somente a Equipe de Pregão 01,
conduzida  por  esta  Pregoeira,  mas  é  de  ciência  de  todos  os
servidores lotados no setor de Pregões desta Superintendência. 

Ciente das causas, logo nas primeiras horas de hoje,
dia 11.03.2020, foi providenciado o esvaziamento da caixa de entrada
do  e-mail  pregoes.sml@gmail.com,  momento  em  que  foram  sendo
recebidos os e-mails encaminhados na tarde de ontem, dentre eles, os
das Empresas Regional COMERCIO SERVICOS E REPRESENTAções COMERCIAIS
MS Licitações, empresa de consultoria responsável pelo envio dos
documentos de habilitação e proposta da Empresa COMERCIO VAREJISTA
DE ARMARINHO MARTINS, a qual inclusive requereu explicações sobre os
motivos  de  sua  desclassificação,  posto  que  havia  encaminhado  os
documentos tempestivamente. 

Importa consignar também que, o mesmo e-mail informado
no Edital de Licitação é utilizado pelas 6 (seis) Equipes de Pregão
que atuam nesta Superintendência, sendo ele usado para o recebimento
de toda documentação relacionada aos pregões deflagrados no âmbito
desta Prefeitura.

Pelo exposto, considerando que a situação que deu causa
ao  atraso  no  recebimento  dos  documentos  no  e-mail  desta
Superintendência  não  foi  ocasionada  pelos  Licitantes,  mas,  que
decorreu de questões técnicas impeditivas no e-mail desta SML. 
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Desta forma, considerando que é dever da Administração
rever seus atos, quando estes contrariem leis e normas, bem como,
por  entender  que  não  foi  de  responsabilidade  dos  Licitantes  as
questões  ora  suscitadas,  comunico  que  serão  revistas  todas  as
desclassificações realizadas na tarde de ontem, dia 10.03.2020, as
quais  tenham  por  motivação  a  falta  de  envio  de  documentos  de
habilitação e proposta de preços no prazo consignado no Edital e
convocado no Sistema.

Para  ciência  de  todos,  a  presente  Decisão  será
divulgada  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho  e  no  campo
documentos do Sistema Licitações-e. 

Porto Velho, 11 de março de 2020. 

Tatiane Mariano
Pregoeira – SML
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