
Comissão Permanente de Licitações (CPL) <cpl@trt12.jus.br>

RES: ERRATA IMPUGNACAO EDITAL PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
13273/2022

gabriel.dantas@virtualautomacao.com.br
<gabriel.dantas@virtualautomacao.com.br>

16 de janeiro de 2023 às
14:23

Para: "Comissão Permanente de Licitações (CPL)" <cpl@trt12.jus.br>

Prezados, boa tarde.

Peço desculpas o equívoco, se trata do certame : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13273/2022 EDITAL O Tribunal
Regional do Trabalho da 12ª Região (UASG 080013).

Atenciosamente,

De: Comissão Permanente de Licitações (CPL) <cpl@trt12.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 14:20
Para: gabriel.dantas@virtualautomacao.com.br
Assunto: Re: ERRATA IMPUGNACAO EDITAL PROCESSO N. 2022/021654 PREGÃO ELETRÔNICO N.
82/2022/MP

Boa tarde!

Creio que haja um equívoco na solicitação feita por V.Sa. Aparentemente o pregão em questão foi ou está sendo
promovido por outro órgão público (somos o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região), uma vez que não
temos pregão com essa numeração publicado.

Atenciosamente,
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Setor de Preparo de Licitações (SELIC)
Coordenadoria de Licitações e Contratos (CLC)

     - Telefone (48) 3216-4069 | 4091

Em seg., 16 de jan. de 2023 às 14:04, <gabriel.dantas@virtualautomacao.com.br> escreveu:

Bom dia Prezados, tudo bem?

Viemos por meio deste solicitar uma “Errata/impugnação” na questão “ Disposição aplicadas aos lotes 2 e 3”
contemplando a participação exclusiva de “ Micro Empresa” para “ Ampla concorrência”.

Tivemos várias situações de Prefeituras e órgãos do estado que optaram por esse modelo de participação, e o
mesmo deu como deserto ou a empresa não conseguiu entregar o produto. Existem poucas empresas
credenciadas Autodesk no Brasil, e geralmente a grande maioria são empresas de médio porte.

Claro que é valido acrescentar, que para atender e respeitar a legislação, poderia acrescentar também o
seguinte item;

- Encerrada a etapa de lances, será assegurada a preferência à contratação de microempresas (ME) ou
empresas de pequeno porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
6.4.3 - O sistema identificará automaticamente as empresas que se declararam como ME/EPP e examinará as
situações de empate.

- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME/EPP sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não
seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,
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