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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 99/2018 

 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO  

 

  A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão administrativo do 

Ministério Público/RS, por intermédio deste pregoeiro designado, torna 

público aos interessados, que a sessão do Pregão Eletrônico nº 99/2018, 

lotes 01 e 02 terá o prosseguimento no dia 12/11/2018 às 15h, diante dos 

motivos que passo a expor:  

Considerando que os atos referentes ao julgamento da 

proposta ou habilitação são passíveis de serem revistos, uma vez 

identificada violação das regras do edital, amparado pelo conteúdo do 

artigo 37 da Lei 8.666/93, até porque vige na Administração Pública o 

princípio da autotutela, pelo qual os atos administrativos podem ser 

revistos a qualquer tempo para não deixar perpetrar vícios e ilegalidades, 

cujo efeito é nulificar tais atos. 

Diante disso, estando já na fase de habilitação, decido 

INABILITAR a empresa para poder retornar o processo à fase de 

propostas e, consequentemente, realizar a desclassificar da proposta da 

empresa Solaris, uma vez que a amostra não atendeu fielmente às 

especificações constantes no item 02 do anexo I do edital. Destarte, 

convocando os próximos classificados para a fase de negociação, conforme 

estabelece o subitem 7.23 do edital:  
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Considerem-se intimados todos os licitantes que participaram 

desses lotes, do horário e data agendada para o prosseguimento. 

 

 

Publique-se. 

 

 

Era o que havia a esclarecer. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Lucas Luis da Silva, 

Pregoeiro. 
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