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Licitação Pregão Eletrônico Nº 000069/2019 - 24/01/2020 - Processo Nº 020658/2019

Responsável COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

Data 12/03/2020

Tipo ATA DE CONVOCAÇÃO II

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniram-se o Pregoeiro deste Órgão e Equipe 
de Apoio, designados pelo Decreto nº 131/2019, de 09 de Dezembro 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 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 foi verificado que SF 
EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI apresentou suas documentações, porém não 
apresentou Atestado de Capacidade Técnica, Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação 
Judicial, Declaração do Anexo III e CND Municipal em cópia simples, razões pelas quais fica declarada 
INABILITADA. Ao proceder com análise do laudo encaminhado pela secretaria de saúde, constatou-se que 
também não apresentou amostra. Diante disso, fica convocada a subsequente classificada SANTA LUCIA 
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI para apresentação de documentação de habilitação e Amostras do item 
04, conforme itens 12.3; 12.4 e 10.1.4.1. 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 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. 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.
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