
Assunto Re: Pregão 92/2020
De <licitacao@pmc.sc.gov.br>
Para Marcos Aurélio <vendas.marcos@gegnet.com.br>
Data 2020-09-21 11:41

Informamos que o Pregão Presencial Nº PMC 92/2020 foi alterado devido a questionamento do próprio licitante que subscreve este e-mail, pois de fato havia
razão em suas indagações quando nos alertou sobre a divergência que existia entre o que estava descrito no objeto do Edital, com relação ao serviço a ser
contratado, com a descrição constante no Anexo I - Termo de Referência.

Edital:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE LINK DE INTERNET
COM INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE O DETRACAN E O QUARTEL DO 3º BPM, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS DE DOWNLOAD
E 50 MBPS DE UPLOAD.

Termo de Referência:

LAN TO LAN

50 Mbps de Download

50 Mbps de Upload

Porta A - Quartel do 3º BPM, Central de Videomonitoramento (CVM) do Programa Bem-Te-Vi.

Tendo em vista que a exigência do Atestado de Capacidade Técnica pede para que os licitantes apresentem comprovação da a execução de serviços
compatíveis em características com o objeto deste edital (art. 30, inciso II e § 3º da Lei nº 8.666/93), como o próprio licitante apontou em seus
questionamentos, não seria possível julgar de forma objetiva os atestados apresentados pelos licitantes, participantes do Pregão, já que haviam dois objetos
diferentes sendo licitados.

Por este motivo, em conversa entre o Departamento de Licitações desta Prefeitura com o CPD, optou-se por publicar alteração no referido Edital, a fim de
corrigir tais divergências, dando segurança jurídica ao ato de realização da licitação, de acordo com o que autoriza a súmula 473 do STF:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Sendo assim, entendemos que tal procedimento foi o mais correto a ser tomado, já que da forma como se encontrava traria riscos de não ser finalizado, já que
feriria o princípio do julgamento objetivo, pelas divergências apontadas. Entendemos ainda que tal alteração também possibilitará a participação de maior
número de licitantes interessadas no certame, por respeitar os princípios basilares da licitação, quais sejam, legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo.

ATT
Marciano Fernandes Corrêa
Pregoeiro
Tel.: 47 3621 6111

Em 2020-09-21 09:04, Marcos Aurélio escreveu:

Venho através deste, deixar registrado minha indignação com a falta de consideração para com nossa empresa na qualidade de fornecedora de serviços;

Gerada pela suspensão do Pregão 92/2020,situação que gerou extremo desconforto além de prejuízo financeiro(deslocamento de 200 Km), lembrando que
liguei na sexta feira dia 18/09 as 12:00 hs questionando sobre o objeto da licitação e me confirmaram a execução do pregão no dia e hora registrado no
edital.(por consideração, poderiam ter ligado ou enviado um e-mail informando sobre a suspensão do pregão).

Frisando que sempre atendemos prontamente a todas as solicitações de registro de preços e esclarecimentos de dúvidas assim como a participação em
todas as licitações com serviços relacionados ao nosso ramo de atuação, ajudando assim a redução de valores gerados pela livre concorrência.

Após este ocorrido nossa participação será reavaliada.

--
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Marcos Aurélio Oliveira

Gerente Comercial

GGNET Telecom
AV. Senador Salgado Filho, 231, Centro, Caçador - SC
Fone: (49) 3561-4300 Ramal: 4341
marcosaurelio@gegnet.com.br
www.gegnet.com.br

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta
mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano,
por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
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