PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML
COMUNICADO
Em razão da especificidade técnica dos serviços licitados
por meio do Pregão Eletrônico n. 018/2018/SML, deflagrado nos autos do
Processo Administrativo n. 02.00061/2017, cujo objeto resumido é a
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Implantação, Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento, Customização e
Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão Pública e-cidade,
após o recebimento dos documentos de habilitação e Proposta de Preços
adequada ao lance final da Empresa atualmente Arrematante, a DBSeller
Serviços de Informática Ltda, os mesmos foram submetidos à análise e
manifestação da Coordenadoria Municipal de Tecnologia da Informação,
Comunicação e Pesquisa – CMTI, visando subsidiar o julgamento desta
Pregoeira, conforme autoriza o item 8.6 do Edital de Licitação, que
dispõe:
8.6. O(a) Pregoeiro(a), em qualquer fase de julgamento,
poderá promover as 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
de
profissionais
habilitados
pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele,
para orientar sua decisão. (g.n)

Após análise dos documentos e Proposta, a CMTI informou
que remanesceram questões relativas ao preço ofertado, o que motivou
alguns questionamentos que foram repassados por esta Pregoeira à
Empresa DB Seller. Em que pese a Arrematante ter apresentado
justificativas acerca do preço ofertado, em derradeira manifestação a
CMTI informou que não foi possível concluir pela aceitabilidade dos
valores
ofertados,
sugerindo
por
fim,
a
necessidade
de
mais
esclarecimentos e de contato direto com o responsável pela elaboração
da Proposta.
Por este motivo, visando solução definitiva da questão e
com a transparência necessária à matéria, comunico aos interessados que
será realizada reunião técnica para esclarecer pontos relacionados à
composição dos preços ofertados pela Empresa DB Seller, com a
participação do Representante da Empresa e de Técnicos da CMTI, no dia
23.01.2019, às 10h (hora local de Porto Velho/RO), na Coordenadoria
Municipal de Tecnologia da Informação, localizada na Av. Governador
Jorge Teixeira, n. 1146, Bairro Nova Porto Velho, Porto Velho/RO, a
qual será gravada em vídeo com áudio.
Comunico por fim, que aludida reunião será aberta aos
Licitantes interessados e que a gravação acima mencionada poderá ser
obtida mediante solicitação dirigida ao e-mail pregoes.sml@gmail.com.
Porto Velho, 16 de Janeiro de 2019.

TATIANE MARIANO
Pregoeira da SML
Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO
Tel. CML (69) 3901-3069
TM

1

