
COMUNICADO - ESCLARECIMENTO E INSTRUÇÕES DAS PRÓXIMAS ETAPAS DO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2020 

Considerando o Poder de autotutela da Administração Pública, na qual ela pode rever 

seus atos administrativos quanto a conveniência e ou a oportunidade administrativa. 

Considerando que autotutela é tida como uma emanação do princípio da legalidade e, 

como tal, impõe à Administração Pública o dever, e não a mera prerrogativa, de zelar 

pela regularidade de sua atuação (dever de vigilância), ainda que para tanto não tenha 

sido provocada. 

Considerando a Ata da Reabertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 01/2020 

publicado no site do CIGA e no DOM/SC edição nº 3258, pág 1227 no dia 11 de setembro 

de 2020, no qual leia-se: 

Ato contínuo, conforme item 12.5 do Edital, informou o Pregoeiro que ficam 

convocados desde já os próximos licitantes com a melhor oferta na etapa de lances, 

a saber, a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 

07.432.517/0001-07, vencedora da etapa de lances do lote 01 e; INVESTIPLAN 

COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - CNPJ nº 

01.579.387/0001-45, vencedora da etapa de lances do lote 02, a comparecerem no 

dia 17 de setembro de 2020, às 14 horas, nos termos dos itens 2.5 e 13.2 do Edital 

01/2020/CIGA, para a realização da POC – Prova de Conceito, estando todos os 

licitantes participantes e os presentes convidados a comparecerem a esta etapa. 

Considerando que a empresa INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA. - CNPJ nº 01.579.387/0001-45, não possuía o requisito do item 

12.2.3 do Edital e com isso todas as empresas se dariam como desclassificadas. 

Devido ao ocorrido a administração necessitou estudar quais medidas legais seriam 

tomadas para que o certame não se desse por fracassado e com isso foi decidido 

prorrogar os prazos referentes aos Lotes 01 e 02. 

Assim, realizou-se uma nova convocação, a qual foi publicada no site e no DOM/SC 

(edição nº 3259, p. 14, de 12 de setembro de 2020), bem como encaminhada para as 

empresas interessadas, na qual leia-se: 

Ato contínuo, determina-se a retomada da sessão pública da licitação a partir da 

etapa final de lances, convocando-se a proposta classificada em segundo lugar, da 

licitante SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA., referente ao Lote 01 

para apresentação, em 21/09/2020 às 14:00 horas, do sistema ofertado (Prova de 

Conceito). 

e 



De tal modo, fica marcada para o dia 24/09/2020, às 14h, a reabertura da sessão 

pública para continuidade do certame em relação ao Lote 02, com apresentação de 

novas propostas por estas licitantes participantes, agora sem os vícios antes 

apontados, que as desclassificaram. 

Ainda por oportuno, referente ao acompanhamento presencial o Edital em seu item 13.4 

e 13.7.1 prevê:  

13.4 Para a prova de conceito, o Licitante declarado vencedor da etapa de lances 

deverá enviar à sede do CIGA um equipamento do lote 1 e um equipamento do lote 

2, caso seja possível a apresentação remota do Sistema de Gerenciamento. Todavia, 

caso haja necessidade de que o servidor de gerenciamento esteja na mesma 

infraestrutura de rede dos computadores gerenciados, tal servidor deverá ser enviado 

à sede do CIGA juntamente com um equipamento do lote 1 e um equipamento do 

lote 2, devidamente configurados. Ainda, caso não haja a possibilidade de operação 

remota do servidor de gerenciamento, e havendo a necessidade de envio de um 

operador, o Licitante deve comunicar antecipadamente o CIGA para que seja 

providenciado um ambiente adequado, respeitando, assim, todas as medidas de 

segurança sanitária durante sua execução. 

13.7.1 Para a sessão pública virtual da prova de conceito, o CIGA deverá 

disponibilizar sala virtual, sem necessidade de senha de acesso a qualquer 

interessado em acompanhar a POC. 

Considerando-se que foi aberta exceção para o comparecimento de 2 operadores (1 para 

hardware e 1 para software) a mesma exceção será aberta para a licitante seguinte. 

Contudo, conforme ocorreu na primeira sessão de POC, estarão presencialmente o 

mínimo de pessoas, tendo em vista tratar-se de Pregão Eletrônico e, ainda, em atenção 

às normas sanitárias em vigência no município de Florianópolis, sendo que toda a Sessão 

da POC será transmitida na íntegra online e ao vivo pela ferramenta Teams, no qual 

qualquer interessado poderá participar. 
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