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PROCESSO : 0002806-69.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Licitação.

 

Decisão nº 1523 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0917499, trazendo procedimento visando a aquisição de material de consumo:
expediente/copa&cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e eletrônico/consumo de TIC, para atender às demandas deste TRE no
exercício 2021/2022.

Por meio da Decisão 1179 (0901744) foi autorizada a fase externa do certame licitatório, dando origem ao Pregão Eletrônico
nº 18/2021.

Após regular trâmite, verifica-se na Informação 3348 (0911062) a necessidade da revogação do acima mencionado PE nº
18/2021 e divulgação de novo edital,  PE nº 21/2021, medida esta avalizada pela Assssoria Jurídica -DG, conforme Parecer 792 (0913614).

Por meio do Despacho GSAD 0916462, e, após manifestação da Seção de Almoxarifado - Despacho SEALMOX 0916086,
o Sr. Secretário de Administração sugere a oitiva da Assessoria Jurídica e, se for o caso, que seja revogado o Edital do PE nº 21/2021
(doc. 0911076)  

Mediante detida análise, restou constatado, pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, nos termos do excerto transcrito
do Parecer nº 828/2021 (0916754):

"Assim, não resta outra saída para a Administração senão a da revogação do Edital Eletrônico nº 21/2021, pela autoridade
competente, e se autorize a realização de uma nova licitação, precedida de prévia instrução necessária às adequações que se fizerem
convenientes."

Outrossim, registra a necessidade da homologação da revogação do Pregão Eletrônico nº 18/2021, conforme anteriormente
recomendada na forma do Parecer nº 792/2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0913614).

 Com base nos Pareceres 792 (0913614) e 828 (0916754) da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, REVOGO o Edital do
Pregão Eletrônico nº 21/2021, AUTORIZO a realização de nova licitação, precedida de prévia instrução necessária às adequações que se
fizerem convenientes (0913614),  HOMOLOGO a revogação do Pregão Eletrônico nº 18/2021 (0913614).

 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 16/07/2021, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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