ATA CANCELAMENTO LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECURSOS INSTRUCIONAIS
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2018, às 9:30 horas, reuniram-se a Pregoeira,
Pollyane de Almeida Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Ana Raquel de Almeida e Carlos
Roberto de Almeida designados conforme Portaria nº001/2018 de 16/01/17, para decidir sobre o
Pregão Eletrônico nº 029/2018, cujo objeto é a aquisição de recursos instrucionais (manequim
bissexual adulto e manequim inflável para treinamento de RCP Infantil/Adulto).
No dia 21/11/2018, em sessão pública, foi realizado o Pregão Eletrônico nº 029/2018, contendo 2
(dois) lotes.
Após a abertura da licitação foi constatado que no sistema do licitacao-e do Banco do Brasil o TIPO
DE LICITAÇÃO foi cadastrado erroneamente.
Constava no site que a licitação era do tipo MAIOR OFERTA, mas na realidade conforme Edital
publicado a licitação é do MENOR PREÇO.
Após pesquisa no suporte do Banco do Brasil verificou que não era possível fazer a alteração desta
situação, uma vez que as propostas já haviam sido abertas.
Diante disso, a Comissão de Licitação entendeu como melhor alternativa o cancelamento da
presente licitação e posterior reabertura de novo certame, garantindo, com isso, a isonomia e
transparência do procedimento.
Assim, por tudo exposto, a Comissão de Licitação decidiu CANCELAR o Pregão Eletrônico
nº029/2018, para providenciar a publicação de novo edital. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a presente reunião, cuja presente ata vai rubricada e assinada pela Pregoeira, pelos
Membros da Equipe de Apoio.

Pollyane de Almeida Santos
Pregoeira

Equipe de Apoio

Ana Raquel de Almeida

Carlos Roberto de Almeida
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Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos, CANCELO o
Pregão Eletrônico nº029/2018, nos termos no Art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos do
SENAR combinado com o item 16.15, letra “c” do Instrumento Convocatório.

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2018.

Christiano Nascif
Autoridade Competente.
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