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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Licitação Pregão Eletrônico Nº 000026/2021 - 08/09/2021 - Proces so Nº 001891/2021

Responsável COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

Data 27/09/2021

Tipo ATA DE CONVOCAÇÃO

Aos vinte e sete 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 
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 000026/2021, 
referente ao Processo nº 001891/2021, objetivando a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEIOS AUXILIARES D E LOCOMOÇÃO  PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Inicialmente cabe 
mencionar, que esse Pregoeiro e Equipe de Apoio informam, que após a divulgação dos 
vencedores na Ata de Resultado Fechamento no dia 22/09/2021, sendo neste concedida 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, contudo não houve manifestação de recurso. Assim sendo, ficam declaradas vencedoras 
as empresas: ANA MARIA PIRES BELEM nos lotes 1 e 2 e CB BICALHO COMERCIO 
ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP nos lotes 3 e 4, sendo-lhes adjudicados os respectivos 
itens/lotes. Logo, foi encerrada a sessão e encaminhamos os autos à Procuradoria Geral 
Municipal para vistas quanto a homologação. No dia 23/09/2021 recebemos em nosso e-mail a 
solicitação da empresa ANA MARIA PIRES BELEM a desclassificação como segue : "Nos 
reportamos à V.Sas., para pedir PELA DESCLASSIFICAÇ ÃO DA NOSSA PROPOSTA PARA O ITENS 
01 E 02 do Pregão 26/2021, conforme nossas consider ações abaixo apresentadas: Desde o início da 
Pandemia, nossa Empresa vem sofrendo sérias dificul dades financeiras devido falta insumos e 
forte elevação dos preços por parte dos nossos forn ecedores o que nos obrigou a honrar nossos 
compromissos com algum atraso. Não foi diferente co m os impostos federais os quais recorremos 
ao um pedido de parcelamento junto à Receita Federa l. Porém, diante da recusa da nossa 
solicitação, ficamos impossibilitados de manter nos sa condição de habilitação para o Certame em 
tela. (Grifo nosso)". Em seguida, solicitamos a Procuradoria Geral do Município para que remeter 
os autos a este setor, para que retomamos o procedimento. Com isso, retroagimos a fase de 
"adjudicado" para "em adjudicação", para a realização da desclassificação da licitante e 
convocação da empresa subsequente. Com isso foi convocada as licitantes subsequente nos 
itens 01 e 02 que são: CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - EPP no item 1 e ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULT URAIS E COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI no item 02. Posterior a isso, esse pregoeiro realizou a 
negociação no chat, pelo sistema eletrônico a contraproposta ao licitante que apresentou melhor 
preço nos itens, para que seja obtida a melhor proposta, conforme prevê os itens 11.7 e 11.8 do 
Edital, sendo que nenhum licitante retornou quanto a negociação. Após, foi solicitado aos 
licitantes classificados em 1º lugar nos itens 01 e 02, que encaminhem sua PROPOSTA DE 
PREÇOS ATUALIZADA no prazo de ATÉ 05 (cinco) HORAS e xclusivamente pelo sistema da 
BLLCOMPRAS , em conformidade com o item 12.5.6 "a" do edital. Por fim, esse Pregoeiro 
suspende o certame para análise dos documentos de habilitação, e no aguardo das Propostas
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Atualizadas. Solicito que seja sempre acompanhada as mensagens que serão enviadas a todos 
pelo chat, sendo de responsabilidade dos licitantes o acompanhamento do procedimento 
licitatório.

Mezaque da Silva José Rodrigues                    Adelita Alves de Almeida                 
Pregoeiro Oficial                                                Apoio

Dinalva Costa C. da Silva                                 Rômulo Brandão Fernandes
Apoio                                                                  Apoio
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