AVISO REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2018/SML
A
Superintendência
Municipal
de
Licitações
da
Prefeitura de Porto Velho, por intermédio de sua Pregoeira
e
Equipe
de
Apoio
designados
pela
Portaria
n.
003/2018/SML, publicada no DOM nº 5.631 de 07/02/2018,
consoante motivado nos autos respectivos, autorizado pela
Autoridade Competente e, e em face da Decisão Monocrática
0157/2018-GCFCS, de 23.10.2018, exarada pelo Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia, na qual restou autorizado o
prosseguimento da licitação de que trata o presente,
COMUNICA a REPLUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.
018/2018,
deflagrado
nos
autos
do
Processo
n.
02.00061/2017, cujo objeto resumido é a Contratação de
Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Implantação, Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para
os usuários finais e servidores de tecnologia da
informação
(Mentoring),
Customização
e
Serviços
de
Migração de Dados do Software de Gestão Pública e-cidade
(sob licença General Public License – GPL), disponível no
Portal do Software Público Brasileiro – SPB, conforme
especificações técnicas, unidades, quantidades e prazos
estabelecidos no Edital de Licitação republicado e seus
Anexos.
NOVA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/11/2018, às
11h(hora do DF).
Ressalto que o Edital de Licitação ora republicado foi
alterado e está disponível em www.portovelho.ro.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br, o qual deverá ser lido na íntegra
pelas interessadas em participar do certame, para ciência
de seu teor, inclusive alterações.
Mais
informações
poderão
ser
obtidas
junto
à
Superintendência Municipal de Licitações, localizado na
Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro São Cristovão
- CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO, em dias úteis, de 8h às
14h (horário local). Telefone (69) 3901-3639, ou ainda,
pelo e-mail pregoes.sml@gmail.com.
Relembramos que a licitação acontecerá exclusivamente
pelo site: www.licitacoes-e.com.br, onde o Pregão foi
recadastrado sob n. 742500. Novo valor estimado para a
Contratação: R$ 7.774.807,50 (Sete milhões, setecentos e
setenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e cinquenta
centavos).
Porto Velho-RO, 24 de Outubro de 2018.
Tatiane Mariano
Pregoeira - SML

