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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
LICITAÇÃO
DECISÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO
Edital nº 037/2020
Pregão Eletrônico nº 005/2020
Processo Licitatório nº 023/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos para o Pronto Atendimento
pelo período de 12 meses
Recorrente: Daniel da Silva Distribuidora – ME
DO RELATÓRIO
Trata-se de recurso administrativo face à decisão do Pregoeiro que inabilitou a recorrente por
não ter cumprido o prazo estabelecido no Anexo I, 1.1 do Edital supramencionado.
O recurso é tempestivo, com as razões juntadas no prazo legal na plataforma eletrônica.
Em síntese, aduz, a recorrente, que teria cumprido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para envio da
documentação original pelos correios, o que foi realizado dia 23/11/2020, visto que dia 20/11/2020 não
deveria ter sido computado como dia útil, por ser o “dia da consciência negra”.
Ao final, requer a reconsideração da decisão de inabilitação e, sendo negado, o encaminhamento
para decisão pela autoridade superior.
Este é o relatório.
DOS FUNDAMENTOS
Em que pesem as argumentações trazidas pelo nobre recorrente, estas não devem prosperar.
A sessão do Pregão Eletrônico ocorreu em 13/11/2020 (sexta-feira), desta forma a contagem do
prazo de 5 (cinco) dias úteis para o envio da documentação original iniciou-se dia 16/11/2020 e encerrouse 20/11/2020.
Ressalta-se que, apesar da importantíssima data a ser celebrada no dia 20/11/2020, não houve
feriado municipal, estadual ou federal, assim foi considerada dia útil.
Diante disso, o envio da documentação somente em 23/11/2020 foi extemporâneo, devendo a
decisão ser mantida.
DA DECISÃO
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Diante dos fatos e fundamentos acima descritos, julgo pela IMPROCEDÊNCIA do recurso, com a
manutenção da decisão de inabilitação da recorrente.
Desta forma, encaminho os autos à autoridade competente para julgamento definitivo.
Vera Cruz, 03 de dezembro de 2020.
José Honório de Oliveira Filho
Pregoeiro
JULGAMENTO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO
Edital nº 037/2020
Pregão Eletrônico nº 005/2020
Processo Licitatório nº 023/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos para o Pronto Atendimento
pelo período de 12 meses
No uso das atribuições a mim conferidas, acompanho a decisão do Pregoeiro, para julgar pela
IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto pela empresa Daniel da Silva Distribuidora – ME, mantendo sua
inabilitação no certame acima em epígrafe.
Vera Cruz, 03 de dezembro de 2020.
Paulo Haraguchi
Prefeito Municipal
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa nº 007/2020
Processo Licitatório nº 024/2020
RATIFICO o processo de dispensa de licitação e AUTORIZO a “aquisição de ambulância conforme
descritivo constante na requisição nº 4235/2020”, devidamente fundamentada nas hipóteses de dispensa,
em especial com observância ao artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, com a contratação da empresa Santa
Catarina Comercial Eireli, que apresentou a proposta mais vantajosa ao Município de Vera Cruz/SP,
totalizando o valor de R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais).
Vera Cruz, 03 de dezembro de 2020.
Paulo Haraguchi
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020; CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vera Cruz/SP;
CONTRATADA: Construtora Barrense Prestação de Serviços Eireli - ME; ASSINATURA: 16/11/2020; OBJETO:
Alteração da planilha orçamentária; VALOR: R$ 0,00.
Vera Cruz, 16 de novembro de 2020.
PAULO HARAGUCHI
Prefeito Municipal
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