
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Aos sete dias do mês de maio de dois mil  e vinte e um, no Centro Administrativo Amantino

Lucindo Montanari,  sito  à Av.  25 de Julho,  nº 202,  em Serafina Corrêa,  RS, reuniram-se,  a

Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro

de 2021, incumbidos de abrir e processar a licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico

nº 001/2021, de que trata o Edital nº 032/2021,  que tem por objeto a Contratação de empresa

para aquisição de materiais odontológicos. Às 9h a Pregoeira e Equipe de Apoio, nos termos do

edital,  através  do link  http://177.20.225.197:8079/scpi9/comprasedital/  ,    declararam aberta  a

sessão. Iniciada, verificou-se que haviam dois participantes para a disputa. Após a classificação

das  propostas  deu-se  início  a  rodada  de  lances,  que  no encerramento  da  fase   o  sistema

apontou empate ficto, dando a possibilidade da empresa credenciada como beneficiária da LC

123/2006 a dar novo lance. Em decorrência da situação exposta, ocorreu a manifestação da

licitante oposta alegando ser beneficiária da mesma Lei, no entanto não conseguindo usufruir do

mesmo direito. Em diligências, constatou-se que a empresa recorrente é uma ME, porém não

credenciou-se como tal. Além de que, fora constatado que o cadastro do processo no sistema

pelo departamento responsável não foi inserido como exclusivo as beneficiárias da LC 123/2006

conforme exigência editalícia, e sim, apenas concedendo tratamento diferenciado para as  ME e

EPPs,  equívoco  este  que  permitiu  a  empresa  recorrente  credenciar-se  sem  declarar-se

beneficiária.  Portanto,  prezando pelo princípio  da isonomia,  o processo será encaminhado à

autoridade  superior  com  sugestão  de  ANULAÇÃO.  Desde  já,  os  autos  ficam  com  vistas

franqueadas aos interessados. Concluídos os trabalhos e nada mais requerido nem a tratar, a

sessão foi encerrada e lavrada a Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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