AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 173/2020

O Serviço Nacional de aprendizagem industrial – Departamento Regional do Amapá – SENAIDR/AP, por meio da comissão especial de licitação, no uso de suas atribuições legais, torna
público o cancelamento da SEGUNDA CHAMADA do PE 13/2020.
Trata-se de processo administrativo que visa à aquisição de materiais didáticos que serão
utilizados para o treinamento do competidor para a seletiva nacional da WORLDSKILL 2020 na
modalidade pintura decorativa.
WorldSkill é um torneio internacional de educação promovido pela Internacional Vocation
Training Organization (IVTO) realizado a cada dois anos, desde 1950, é o maior de sua
categoria e tem como principais objetivos promover o intercâmbio entre jovens profissionais
de várias regiões do mundo, com troca de habilidades e experiências tecnológicas,
despertando o espírito esportivo entre os participantes.
O SENAI-DR/AP é referência no estado do Amapá quando se trata da educação de jovens e
adultos na área tecnológica e desempenha papel importante na seletiva, uma vez que seus
alunos estão na expectativa do aperfeiçoamento de suas habilidades, objetivando levar o
nome do estado para Brasil, quiçá para o mundo.
Para tanto, faz-se necessário, treinar e capacitar o competidor para a participação na seletiva,
contribuindo com seu desenvolvimento humano, educacional e profissional.
Desta forma, a aquisição dos materiais é de suma importância para realização dos
procedimentos necessários de aprendizagem, não podendo sofrer intercorrências externas,
como a inexecução dos procedimentos de treinamento, tendo em vista que o SENAI-DR/AP
está envolvido no evento e deve seguir o regulamento de participação.
Cumpre destacar, que todo material e serviço contratado pela instituição devem ser licitados,
seguindo o regulamento de licitações e contratos e, como se sabe, para a referida aquisição
desencadeou o processo licitatório PE 13/2020, lançado no sistema licitações-e, sendo
amplamente divulgado nos jornais de grande circulação, bem como no sistema licitações-e do
Banco do Brasil e no site da instituição SENAI, entretanto, o certame restou deserto.
Devido à importância dos materiais didáticos na execução do treinamento dos competidores,
os alunos não poderão ser prejudicados com a ausência de materiais, uma vez que é
necessário que estejam devidamente treinados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
antes do evento, caso contrário, poderá ser caracterizado com perda de uma chance, sendo de
irremediável reversão.
Pelo exposto, fica claro o prejuízo no prosseguimento da SEGUNDA CHAMADA, inclusive, por
constar no sistema licitações-e que apenas uma empresa anexou proposta e para apenas 1
(um) lote de um total de 6 (seis), o que acarretará em prejuízos inimagináveis.

Diante disso, o SENAI prezando não somente pela transparência de seus procedimentos
licitatórios, mas também pelo sucesso e desenvolvimento de seus alunos, decide pelo
cancelamento da SEGUNDA CHAMADA de licitação para aquisição de materiais didáticos para
treinamento do competidor na seletiva nacional da WorldSkill 2020 pela proximidade do
evento que esta previsto para o dia 05/10/2020, optando nesta exceção peculiar pela
contratação direta, em conformidade com o artigo 9º, III do RLC.
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