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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-SECAD

A Seção Judiciária do Pará realizou o Pregão Eletrônico nº 16/2021, cujo objeto é o
Registro de Preço para futura aquisição e instalação, por demanda, por item, de estantes de estrutura
metálica tipo portas paletes, a serem instaladas nas dependências do Anexo da Sede da Seção Judiciária do
Pará, denominado Arquivo Geral.

O certame foi aberto em 18/08/2021, o pregoeiro recusou todas as propostas em razão de
ausência de documentação exigida em Edital.

A empresa W3 INDÚSTRIAS REUNIDAS S/A apresentou recurso em face de sua
desclassificação alegando ter apresentado a documentação exigida para qualificação na data do certame.

O pregoeiro esclarece que o documento técnico exigido na alínea "c" do subitem 5.1.1
do Edital deveria ter sido apresentado pela licitante juntamente com sua proposta e documentos de
habilitação (item 5.1.1 c/c 5.1 do Edital), até a data e hora de abertura da Sessão Pública, que o documento
apresentado foi produzido após a abertura do certame, observa ainda que os dados registrados na ART não
condizem com o laudo emitido. Por fim, conheceu do recurso apresentado e negou provimento,
mantendo inalterada a decisão de recusa da proposta ofertada pela empresa W3 INDÚSTRIAS
REUNIDAS S/A. (13875036)

A Asjur em seu parecer informa que não assiste razão à recorrente quanto aos
argumentos levantados em sua peça recursal. (13997638)

Pelo exposto, com base no que consta nos autos, na manifestação do pregoeiro
(13875036) e com fulcro nas delegações de competência conferidas ao Diretor da Secretaria
Administrativa pela PORTARIA SJPA-DIREF n. 9836202, de 27/02/2020, DECLARO fracassado o
Pregão Eletrônico nº 16/2021, ratificando todos os atos realizados pelo pregoeiro.

Publique-se.
Ao SERAE para ciência e conclusão dos autos.
 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 17/09/2021, às 09:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
13998613 e o código CRC D524E7B5.
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