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ATA DE CANCELAMENTO DE SESSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
Às nove horas e trinta e três minutos do dia dez de maio de 2022, a Pregoeira e
membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 066/2022, decidem
pelo CANCELAMENTO do certame do Processo Licitatório Nº 088/2022 - PE Nº
007/2022 - Edital Nº 009/2022, cujo Objeto é a “Aquisição e instalação de
atuadores elétricos para o sistema de operação dos filtros da Estação de
Tratamento de Água “Dr. Carlos Chagas”, em obediência ao artigo 41 da lei
8.666/93, de que “a Administração não pode descumprir as normas e as
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. O cancelamento
retro citado se dá em decorrência da constatação de falha no cadastramento do
certame junto ao site do Portal de Compras Públicas, uma vez que, conforme as
normas do edital de chamamento do presente certame, deveria constar o tipo de
julgamento das propostas como sendo de “menor preço global” e estar
erroneamente registrado como “menor preço por item”, situação esta que
poderia acarretar entendimentos errôneos dos licitantes no tocante a
apresentação de propostas e consequentemente adviria conflitos no resultado
final pelo sistema. Em diligência junto ao Portal de Compras Públicas, o
funcionário Fernando informou que tal falha somente poderia ser sanada antes
da abertura da Sessão de Pregão Eletrônico e nunca com o certame já iniciado
e em andamento. Devido a Autoridade Competente estar em viagem a trabalho,
a comissão opta por aguardar seu regresso para que seja decidido pela
republicação ou elaboração de novo Edital, caso seja o entendimento da
administração. Foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e
achada conforme, foi devidamente assinada pela Pregoeira e equipe de apoio.
Pregoeira: Isabel Cristina Ramos Diniz dos Santos
Equipe de Apoio:
Cristina da Silva Rocha
Isaías Ferreira Castro (férias)
Lucas Passos de Souza
Sônia Cristina Azevedo

