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Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o Pregoeiro deste Órgão e 

Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 016/2021, de 03 de Fevereiro de 2021 e suas alterações, 

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 094/2020 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 000020/2021, referente ao Processo nº 007179/2021, objetivando a 

AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

LABORATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE KENNEDY/ES. Inicialmente essa Comissão imprimiu e anexou ao processo os documentos de 

habilitação das licitantes DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, FOX BRASIL COMERCIO DE 

MATERIAL HOSPITALAR LTDA e RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO, e após 

análise foi verificado sua conformidade, estando HABILITADAS. Em análise aos documentos de habilitação 

da licitante DL DISTRIBUIDORA foi verificada que a licitante apresentou a Certidão Federal vencida, 

todavia, na Certidão contém uma observação menciona que: "As certidões expedidas durante o período 

declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo 

coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que 

perdurar tal situação". Bem como, não tem a Certidão Municipal por ser sediada no Distrito Federal. Vale 

ressaltar que a Pregoeira à época realizou diligência com as licitantes supracitadas, para que 

apresentassem na forma original ou cópia autenticada dos documentos: Atestados de Capacidade 

Técnica, Declaração Conjunta - Anexo III e Proposta de Preços Atualizada, pois ao anexarem tais 

documentos no sistema, a licitante anexou de forma digitalizada, não utilizando assinatura eletrônica e 

nem sendo possível verificar a autenticidade dos atestados. Tal ato do pedido de diligência está prevista 

no item 12.11 do Edital. Sendo os documentos protocolados no setor de protocolo desta Prefeitura 

dentro do prazo editalício, sendo verificado a conformidade e veracidade dos documentos de habilitação. 

Em seguida, foi comunicado aos licitantes quanto ao julgamento da HABILITAÇÃO, sendo neste momento 

dada a oportunidade para manifestação quanto a intenção de apresentação das razões de recursos via 

sistema eletrônico, sendo no prazo de 30 minutos, conforme os dispostos na cláusula 14 do Edital. Assim 

sendo, manifestou a intenção a empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, vez que "a empresa arrematante 

no esta fornecendo o teste solicitado em edital. No edital solicita Teste para uso em Analisador para 

detecção qualitativa, a mesma esta fornecendo um teste rápido sem utilização de equipamento, 

também não apresentou em sua proposta que irá fornecer o equipamento e não informou o numero do 

registro anvisa do equipamento. as Duas concorrentes subsequentes estao fornecendo o teste incorreto 

tambem.". Dessa forma, fica concedido o prazo de 03 dias úteis para apresentação
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de recursos, exclusivamente pelo sistema BLLCOMPRAS, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentarem as contrarrazões de recurso, conforme o Artigo 4º, inciso XVIII da Lei nº 

10.520/2002. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a sessão e será aguardada a apresentação das 

razões de recursos.

Mezaque da Silva José Rodrigues

Pregoeiro Oficial

Rômulo Brandão Fernandes

Apoio

Adelita Alves de Almeida 

Apoio
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