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Prezada Sra Pregoeira,
 
Analisando a ATA da primeira sessão pública do Pregão em referência,  entendemos que apesar de não haver regra de prazo para a  realização de diligência, precisamos usar de bom senso
para que a mesma seja efetivada em prazo razoável. Entendemos que por falta de agenda foi marcada a continuação da sessão pública para o dia 21/09/2021 as 9:30hs, na sede do MPCM/PA, porém isso
não impede que as documentações exigidas das empresas Wirelink e CLARO, para esclarecimento dos equipamentos a serem oferecidos em suas propostas, sejam encaminhadas imediatamente ou no
máximo em 24hs. Para respaldar esta decisão, podemos elencar vários fatos que podemos justificar tal ação:
 
1- A única empresa a apresentar todos os requisitos e deixar claro qual o fabricante e modelo dos equipamentos exigidos foi a CONNECTA. E isto já está exposto a todos os concorrentes, o que os
permite tirar vantagem competitiva no processo de forma inquestionável. Permitir que os mesmos ainda tenham uma semana para definir seus equipamentos não é razoável e até bastante injusto;
 
2- Os concorrentes informaram na sessão que apesar de não terem especificado nada de fabricante ou modelo para atendimento dos requisitos exigidos, já haviam definido tudo para seus preços. Apenas
não colocaram explicitamente na proposta. Argumentaram isso inclusive, para convencer a comissão de fazer uma Diligência. Ora, se seus equipamentos já estão definidos, um prazo de 24hs para apenas
anexar as documentações e encaminhar é mais do que suficiente.
 
3- Celeridade ao processo. Existem 13 folhas de especificações técnicas para serem analisadas pela equipe técnica do MPCM/PA. Visando a celeridade do processo, para que no dia 21/09/2021 possamos
realmente entrar na fase de lances e disputa de preços, é de bom senso e usualmente utilizado em processos inclusive Eletrônicos, que a equipe técnica tenha uns dias para  analisar as especificações
técnicas de cada proposta. Caso essas informações sejam apenas apresentadas no dia 21/09/21, fatalmente o MPCM/PA precisará agendar uma nova data para disputa, pois a equipe técnica precisará de
mais tempo para fazer sua análise.
 
Desde já agradecemos a atenção, espero que possamos ter contribuído e ficamos a disposição para qualquer dúvida.
 
 
Atenciosamente,
 
Cassius G. Abelem
Diretor Executivo
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