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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

AVISO
AVISO DE RETORNO DE FASE
Superintendência Estadual De Compras e Licitações
Pregão Eletrônico Nº 560/2019/CEL/SUPEL/RO. Tipo Menor Preço
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0043.435327/2019-11
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Sistema de Armazenamento (storage), incluindo instalação, conﬁguração, integração,
treinamento, suporte técnico e garan a, para a Superintendência de Estado para Resultados - EpR, Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, e Secretaria
de Estado da Saúde - SESAU. A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através do Pregoeiro nomeado na Portaria nº 002/2020/SUPEL-CI,
publicada em 06/01/2020. Torna público aos interessados e em especial às empresas que re raram o instrumento convocatório, que fora realizado
RETORNO DE FASE do Pregão, tendo em vista que a empresa detentora dos itens 01 e 02 informou que em razão da considerável alta do dólar não poderá
mais entregar os equipamentos com os preços ofertados. Por essa razão foi retornada à fase de julgamento das propostas, a qual esta marcada par ao dia
13/07/2020 às 10:00 horário de Brasília. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Consulta e re rada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de
segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone:
(0XX) 69.3212-9269.
Porto Velho/RO, 09 de julho de 2020.

Publique-se.
EVERSON LUCIANO GERMINIANO DA SILVA
Pregoeiro CEL/SUPEL/RO
Documento assinado eletronicamente por Everson Luciano Germiniano da Silva, Analista, em 09/07/2020, às 12:17, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no ar go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código veriﬁcador 0012396659 e o código CRC B6008938.

Referência: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo nº 0043.435327/2019-11

SEI nº 0012396659
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