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Licitação Pregão Eletrônico Nº 000023/2021 - 13/07/2021 - Proces so Nº 027378/2020

Responsável COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

Data 28/09/2021

Tipo Análise e Resultado ( Fechamento )

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o 
Pregoeiro deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 016 de 03 de Fevereiro 
de 2021 e 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 
000023/2021, referente ao Processo nº 027378/2020, objetivando a CONTRATAÇÃ 
EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO POR TE PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL GRÁFICO . Inicialmente esse Pregoeiro e Equipe de Apoio informam que foi 
realizada diligência com a licitante F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI para que encaminhasse 
alguns documentos que foram anexados no sistema da BLLCOMPRAS na forma digitalizada, 
não sendo possível verificar a autenticidade, deste modo, a licitante supramencionada 
respondeu a diligência no prazo editalício, estando Habilitada. 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 13 do edital. Assim 
sendo, manifestou a intenção a empresa TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. GRÁFICAS 
LTDA-EPP , vez nos Lotes 01, 02, 11 e 19: "Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.52 0 e 
consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qu al recomenda a não rejeição da intenção), 
manifesto o direito de interposição de recurso cont ra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou 
indevidamente. Detalharemos e comprovaremos os fato s em nossa peça recursal que será 
apresentada e anexada para conhecimento de todos. P ersistindo na inabilitação da recorrente, essa 
prefeitura estará contratando com valores bem super iores" . Dessa forma, fica concedido o prazo 
de 03 dias para apresentação de recursos, 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.
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