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ATA DE SESSÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 057/2018-SRP – TIPO: 
MENOR PREÇO GLOBAL  -  AMPLA CONCORRÊNCIA   -  CONCLUSÃO DO  JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  -   
INABILITAÇÃO -  CONFECÇÃO E ASSINATURA DA ATA DA SESSÃO. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018-SRP 
PROCESSO Nº 2018.017897 
ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
OBJETO: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS. 
 
1. DA ABERTURA DA SESSÃO 

Às 09 horas do dia 01 do mês de março do ano de 2019, reuniram-se na sala de Licitações a Pregoeira Ynara Dourado Cabral, e os 
membros da Equipe de Apoio, Clíssia Ferreira Modesto, Júlio César França de Mendonça  e Amanda Miranda Afonso, designados pelo 
Decreto Municipal nº 0255, de 08/02/2019, com base na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 
de agosto de 2014, Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016,  Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Resolução TCE/TO 
nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, para dar continuidade aos procedimentos relativos ao processamento do Pregão 
Presencial Nº 057/2018-SRP. 

Inicialmente, a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se à identificação da representante da única empresa credenciada na sessão 
anterior, a qual fora devidamente intimada acerca da retomada dos trabalhos pertinentes à continuidade do julgamento do certame, conforme 
consta nos autos mediante termo de Convocação e comprovação de encaminhamento via e-mail (fls. 266-268), e também pela publicação no 
site oficial do município.   

Registra-se que não houve o comparecimento de representante da empresa: HEMOLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 00.673.149/0001-31.  

 
2. DA AUSÊNCIA DA LICITANTE E IMPLICAÇÕES 

Registra-se que a licitante participante do certame fora devidamente convocada  através de sua representante para comparecer a 
presente sessão, no entanto, a mesma não compareceu. 

Registra-se que a ausência da licitante através de sua representante implica nas renúncias previstas no item 23.6.1 do Edital. 
 

3. DOS MOTIVOS DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA NA SESSÃO DO DIA 13/02/2019 
Da análise dos documentos de Habilitação Jurídica, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, da Qualificação Técnica, da Qualificação 

Econômico-Financeira, registra-se que a empresa HEMOLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS EIRELI restou INABILITADA na sessão do dia 
13/02/2019 pelos motivos a seguir elencados:  

 
A empresa  HEMOLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS EIRELI, naquela oportunidade, não apresentou Registro ou inscrição do 

estabelecimento na entidade profissional competente, qual seja, no Conselho de Classe Regional de Farmácia ou Biomedicina, conforme exige o 
item 6.5.1.1, “a” do edital, restando, portanto INABILITADA, no que diz respeito à Qualificação Técnica. Além do mais, apresentou balanço 
patrimonial incompleto faltando especificamente a folha de nº 04, motivo pelo qual não foi possível que a Contadora realizasse a conferência 
necessária quanto ao balanço conforme exige o Edital no item 6. 

 
Considerando que a licitante requereu abertura de prazo para regularização de sua habilitação, vez que é a única licitante do certame, 

conforme prevê o item 7.10 do edital, a Pregoeira decidiu por conceder o prazo de oito dias úteis solicitado pela licitante,  para a apresentação 
de nova documentação, com fundamento no art. 9º da lei nº 10.520/02 e artigo 48, §3º da lei 8666/93. 

 
Registra-se que os envelopes de proposta e de habilitação, bem como, todos os documentos de proposta e habilitação foram vistados 

por todos os presentes na sessão anterior (13/02/2019). 
 

4. DA NÃO APRESENTAÇÃO DA NOVA DOCUMENTAÇÃO 
Registra-se que o prazo transcorreu livremente, ou seja,  a empresa não apresentou Registro ou inscrição do estabelecimento na 

entidade profissional competente, qual seja, no Conselho de Classe Regional de Farmácia ou Biomedicina, bem como a folha de nº 04 do 
Balanço Patrimonial. Desta forma, a empresa foi convocada no dia 28/02/2019 para participar de nova sessão no dia 01/03/2019. 
 
5. DA DECISÃO ACERCA DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  

Considerando que a documentação não foi apresentada pela licitante que se sagrou vencedora na etapa de lances/negociação de 
valores, a Pregoeira a declara inabilitada. 
 
6.  ITENS FRACASSADOS 

Por não haver licitante devidamente habilitado, a Pregoeira declarou o certame FRACASSADO. 
 

7. DA ADJUDICAÇÃO 

O objeto do certame não foi adjudicado. 
 

8.  DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
Registra-se a necessidade da correção do texto constante na Ata da Sessão realizada no dia 13/02/2019, no item 8 “ Da Apresentação 

de Recursos”, vez que a requisição feita pela licitante em sessão tem possibilidade prevista no item 7.10 do Edital, trantando assim de assunto a 

ser registrado como “Ocorrência da Sessão Pública” juntamente com as outras decisões e ocorrências já registrasdas na referida Ata de sessão, 

no entanto, fora registrado equivocadamente como recurso, por lapso de utilização do Sistema PRODATA por parte da Pregoeira.  

Registra-se inclusive a decisão pelo deferimento do pedido naquela mesma sessão. 

Diante da retificação  consubstanciada nos Princípios da Legalidade, da Moralidade, da Autotutela, da Eficiência, da Impessoalidade, 

dentre outros,  mantendo-se inalteradas as ocorrências já registradas no item 11 da Ata da Sessão do dia 13/02/2019, incluindo-se a redação 

retificada, na seguinte forma: 
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“14. Das Ocorrências na Sessão Pública 

Registra-se que na fase do credenciamento foram realizadas as consultas que trata o item 2.3.1 do Edital, sendo as 
mesmas vistadas pelos presentes e anexadas a esta Ata.  

Registra-se que a empresa  HEMOLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS EIRELI não apresentaou comprovação de 
que se enquadra conforme a Lei nº 123/2006, não atendendo ao exigido no  Edital, embora a representante alegasse que a 
empresa se enquadra conforme tal legislação. 

Registra-se que a empresa  HEMOLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS EIRELI restou inabilitada por não 
apresentar Registro ou inscrição do estabelecimento na entidade profissional competente, qual seja, no Conselho de Classe 
Regional de Farmácia ou Biomedicina, conforme exige o item 6.5.1.1, “a” do edital. Bem como por ter apresentado balanço 
patrimonial incompleto faltando especificamente a folha de nº 04, motivo pelo qual não foi possível que a Contadora realizasse 
a conferência necessária quanto ao balanço conforme exige o Edital no item 6. 

A licitante HEMOLAB DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS EIRELI requer abertura de prazo para regularização de sua 
habilitação, vez que é a única licitante do certame, conforme prevê o item 7.10 do edital. 

A Pregoeira decide por conceder o prazo de oito dias úteis solicitado pela licitante conforme item 7.10 do edital,  para 
a apresentação de nova documentação, com fundamento no art. 9º da lei nº 10.520/02 e artigo 48, §3º da lei 8666/93. 

Registra-se que a empresa vencedora, embora inabilitada, apresentou proposta realinhada na sessão, discriminando 
os valores unitários e totais de todos os itens que compõem o valor global negociado, sendo a referida proposta juntada aos 
autos. 

O resultado do certame fica suspenso até que finde o prazo concedido ou que a licitante consiga sanar os motivos 
pelos quais foi inabilitada. 

 
9. Encerramento da Sessão  

Finalizando a sessão com observância ao exposto acima quanto aos procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 057/2018-
SRP, temos: considerando que: 1) A licitante participante foi devidamente credenciada; 2) A proposta apresentada foi considerada 
classificada e satisfaz as exigências do Edital; 3) Os preços ofertados/negociados quanto ao objeto, no entendimento desta Equipe, encontram-
se dentro dos limites dos valores estimados no Termo de Referência – Anexo I do Edital;  4) No entanto, a licitante não atendeu aos requisitios 
habilitatórios, sendo julgada inabilitada; 5) Em decorrência o presente certame foi declarado FRACASSADO. 

Lida e aprovada a presente Ata, determinou a Pregoeira que seja digitalizada, impressa e assinada por todos os presentes, e, fixada 
em arquivo próprio da Comissão Permanente de Licitação e publicada no átrio das dependências da Prefeitura Municipal de Gurupi, sendo a 
mesma assinada por todos os presentes, que desde já são intimados da decisão. 

 
 
 

 
Ynara Dourado Cabral 

Pregoeira Oficial 
 

Júlio César França de Mendonça  
Membro da Equipe Apoio 

 
 
 

Amanda Miranda Afonso 
Membro da Equipe Apoio 

 
 
 
 

Clíssia Ferreira Modesto 
Membro da Equipe Apoio 
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