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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio a Procedimentos Licitatórios - Pregão 

Eletrônico 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

 

ATA DA SESSÃO EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2018 

PROCESSO Nº 2188/2017 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: TABLETS PARA A 

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2018, às 15h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a EQUIPE 

DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES – PREGÃO ELETRÔNICO para deliberar sobre a 

revogação da licitação supra. 

Após realizada a disputa do certame, no dia 15/05/2018 às 09:30h, e concluída a fase de habilitação, foi 

percebido, após intenção de recurso de um dos licitantes, que o edital publicado continha um equívoco relativo à 

qualificação técnica: Era exigida a apresentação dos certificados da ANATEL E DO INMETRO. No entanto, após 

diligência, da qual participou a unidade solicitante foi constatado que “os Requisitos de Avaliação da Conformidade 

INMETRO para o equipamento solicitado são de caráter voluntário, de acordo com o decreto 7.174 de 12 de maio de 

2010, o que reduz o quantitativo de equipamentos com tal conformidade”. 

Diante disso, visando ampliar a participação dos licitantes e para não prejudicar a isonomia do certame, 

esta comissão decide propor a REVOGAÇÃO desta licitação ao Senhor Prefeito Municipal, excluindo tal exigência, sendo 

republicado apenas com a exigência de certificado ANATEL.  

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 

Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da 

Equipe De Apoio Ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de São Carlos.  
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GUILHERME ROMANO ALVES                    HICARO LEANDRO ALONSO  

         Pregoeiro                                               Membro 


