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Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se o Pregoeiro deste Órgão e 
Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 003/2019, de 07 de Janeiro de 2019, regido de acordo com 
a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo 
Decreto Municipal nº 115/2014 para, no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da 
convocação de aviso de licitação, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro 
de Preços nº 000069/2019 , referente ao Processo nº 020658/2019, objetivando a  AQUISIÇÃO DE LEITE 
EM FAVOR DE PACIENTES COM RESTRIÇÕES ALIMENTARES, inicialmente informamos que das empresas 
convocadas, não foram apresentados as documentações de habilitação do certame da empresa SALUD 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS LTDA.; Fica DECLARADA então 
INABILITADA a empresa mencionada. Solicitamos que tendo em vista a previsão de punição no edital 
para as empresas que, convocadas, não apresentarem documentos, conforme item 12.3.1, sendo de 
responsabilidade dos ordenadores de despesas os procedimentos pertinentes ao processo de penalização 
de acordo com a Instrução Normativa SCL Nº 08/2017, aprovada pelo Decreto nº 078/2017, que a 
Secretaria Requerente tome as medidas cabíveis quanto a referida empresa. Ressaltamos que a empresa
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA, apresentou sua documentação fora do prazo exigido, onde foi 
relatado pelos responsáveis em ofício de nº37/2020 que o referido envelope havia sido enviado para a 
Secretaria de Saúde junto com a amostra. Ocorre que o mesmo foi entregue neste Setor no dia 
06/02/2020. Observemos o que diz o edital: 10.1.4.1. A empresa classificada em 1º (PRIMEIRO) lugar de 
cada item, deverá apresentar AMOSTRA dos mesmos, em até 05 (cinco) dias úteis, após declaração do 
vencedor, na Secretaria Municipal de Saúde, no horário de 09h00 as 16h00, conforme proposta 
apresentada, sendo analisadas para aceite ou não, garantindo assim os princípios da celeridade e 
economicidade. 13.4 - Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão ser 
protocolizados em original ou por cópia autenticada, no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizado na 
Rua Antônio Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da sede da Polícia Militar), Presidente Kennedy, em dias 
úteis, no horário de 07h as 13h, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de 
disputa e solicitação do pregoeiro. Portanto, fica DECLARADA então INABILITADA a empresa mencionada. 
Passamos então a análise das Amostras Apresentadas: Empresa: COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME, 
(Lote-02; 05; 10; 12; 13; 17; 18; 20 "APROVADO"); RLB COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, (Lote - 01; 
06; 09; 11; 14; 15; 16; 19; 21 "APROVADO"). Ficam convocadas as empresas Subsequentes sendo: RLB 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI; no item/lote 003; COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME nos 
itens/lotes 07 e 08; KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP no item/lote 004; Sendo convocada esta última 
para apresentação de documentação de habilitação e todas para apresentação de Amostras, conforme 
itens 12.3; 12.4 e 10.1.4.1. Solicitamos que as empresas já habilitadas nos envie a proposta dos novos 
itens atualizados, podendo o mesmo ser via e-mail. Ademais, solicitamos que seja ofertado desconto no 
novo item arrematado pela empresa convocada, objetivando maior economicidade a esta 
Administração, considerando o Princípio da Economia. Frisamos que o edital prevê punição para as 
empresas que, convocadas, não apresentarem documentos, conforme item 12.3.1, sendo de 
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procedimentos pertinentes ao processo de penalização de acordo com a Instrução Normativa SCL Nº 
08/2017, aprovada pelo Decreto nº 078/2017. Sugerimos que a empresa ao encaminhar sua 
documentação de habilitação, que as folhas estejam enumeradas e assinadas, evitando inclusive possíveis 
questionamentos. Por fim, solicitamos que seja sempre acompanhada as possíveis mensagens que serão 
enviadas a todos pelo chat, sendo de responsabilidade dos licitantes o acompanhamento do 
procedimento licitatório. Nada mais havendo a tratar encerra-se a sessão pública.

Leonardo dos Santos Dinalva Costa C. da Silva
Pregoeiro Oficial Apoio

Rômulo Brandão Fernandes Selma Henriques de Souza
Apoio Apoio
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