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Pregão Eletrônico

70025 .92019 .30644 .5141 .2204348367

 PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00009/2019 

  
Às 14:07 horas do dia 09 de abril de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria GP 63 de 20/04/2018, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo
nº 0000328-12.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2019. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição e aplicação (ato vacinal) de até 583 doses da vacina contra o vírus influenza. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 
 
Item: 1
Descrição: VACINA
Descrição Complementar: VACINA, COMPOSIÇÃO INFLUENZA TETRAVALENTE, TIPO FRAGMENTADA, INATIVADA,
FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 583 Unidade de fornecimento: SERINGA 0,50 ML
Valor estimado: R$ 37.895,0000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: CLINICA REABILITAR LTDA, pelo melhor lance de R$ 33.300,0000 e com valor negociado a R$
33.295,1300 .
 

Histórico
Item: 1 - VACINA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
15.268.466/0001-40 BIO

MEDICAMENTOS
LTDA

Sim Sim 583 R$ 65,0000 R$ 37.895,0000 05/04/2019
18:54:01

Marca: FLUARIX TETRA 
 Fabricante: GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L 

 Modelo / Versão: FLUARIX TETRA - GLAXOSMITHKLINE 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLUARIX TETRA - VACINA INFLUENZA TETRAVALENTE (

FRAGMENTADA, INATIVADA ). CAIXA COM 10 SERINGAS PREENCHIDAS E AGULHADAS 0,5ML. PRODUTO
IMPORTADO - FABRICADO POR: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA
GMBH & CO. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E IMPORTADO POR: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.
NUMERO DO REGISTRO: 1.0107.0314.002-1 VALIDADE DO PRODUTO: CONFORME O EDITAL VALIDADE DO
PREÇO: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL. DECLARAMOS TOTAL SUBMISSÃO AS
CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

03.599.839/0001-86 CLINICA DE
VACINAS SANTA
CLARA LTDA

Sim Sim 583 R$ 65,0000 R$ 37.895,0000 09/04/2019
12:43:54

Marca: INFLUVAC Tetra 
 Fabricante: Abbott Biologicals B.V. 

 Modelo / Versão: Monodose seringa preenchida com 0,5 ml 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento (COM gesto vacinal / aplicação) de 583 doses de

vacina antigripal QUADRIVALENTE com composição preconizada pela OMS – Organização Mundial de Saúde,
para uso no ano de 2019, contendo obrigatoriamente 4 (quatro) cepas de vírus em combinação, que deverão
estar em conformidade e dentro das especificações da ANVISA contidas na RESOLUÇÃO-RE Nº 2.714, DE 4 DE
OUTUBRO DE 2018 (Publicada no DOU nº 193, de 5 de outubro de 2018), quais são:- um vírus similar ao vírus
influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; - um vírus similar ao vírus influenza A/Switzerland/8060/2017
(H3N2); - um vírus similar ao vírus influenza B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87) e um vírus
similar ao vírus influenza B/Phuket/3073/2013 (linhagem B/Yamagata/16/88). Apresentação: Seringa
Preenchida 0,5 ml (dosagem) de suspensão, para uso intramuscular ou subcutâneo, dentro da validade de 12
meses da data de fabricação, contendo registro válido junto à ANVISA. Registo no MS sob o n.º MS:
1.0553.0383. Produto devidamente aprovado e autorizado pela ANVISA. Marca: INFLUVAC Tetra. Fabricante:
Abbott Biologicals B.V. Locais de entrega das vacinas e demais informais: conforme condições e exigências
estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e seus anexos. Validade e garantia das vacinas: 31/12/2019.
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17.672.378/0001-34 NEOCENTRO
CLINICA DE
VACINACAO E
APLICACAO DE
MEDICAMEN

Sim Sim 583 R$ 75,0000 R$ 43.725,0000 09/04/2019
12:51:13

Marca: glaxosmitkline 
 Fabricante: glaxomitkline 

 Modelo / Versão: quadrivalente 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vacina contra gripe (influenza) – 2018 (quadrivalente), dose

única de 0,5ml em seringa preenchida, descartável com agulha, embalada individualmente e respectiva
administração (gesto vacinal).

* 21.207.186/0001-24 VACINEMAIS
CLINICA DE
VACINACAO
LTDA.

Sim Sim 583 R$ 80,0000 R$ 46.640,0000 02/04/2019
15:15:38

Marca: FLUARIX TETRA 
 Fabricante: GSK 

 Modelo / Versão: 2019 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VACINA, COMPOSIÇÃO INFLUENZA TRIVALENTE, TIPO

FRAGMENTADA, INATIVADA, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL

02.215.288/0001-47 CLINICA
REABILITAR
LTDA

Sim Sim 583 R$ 90,0000 R$ 52.470,0000 04/04/2019
19:52:12

Marca: ABBOTT 
 Fabricante: Abbott Biologicals B.V. 

 Modelo / Versão: INFLUVAC TETRA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e aplicação (Gesto Vacinal) de 583 doses de Vacina

Influenza Quadrivalente, em Brasília/DF. -Fornecimento e Aplicação da VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE
para 2019. Suspensão injetável; Apresentação em monodoses de 0,5 ml, para adultos; Acondicionadas em
seringas descartáveis, preenchidas, agulhadas e embaladas individualmente; a) Composta por 04 (quatro)
tipos de cepas de vírus em combinação, em atenção à Resolução RE nº 2.714 de 05/10/2018. b) um vírus
similar ao vírus Influenza A/Michigan/45/2015/(H1N1) pdm09; c) um vírus similar ao vírus Influenza A/
Switzerland/8060/2017 (H3N2); d) um vírus similar ao vírus Influenza B/ Colorado/06/2017 (linhagem
B/Victoria/2/87); e) um vírus similar ao vírus Influenza B/Phuket/3073/2013 (linhagem B/Yamagata/16/88).
Conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência anexo do Edital.

* 13.627.448/0001-81 IMUNIZAR
CLINICA DE
VACINAS LTDA

Sim Sim 583 R$ 100,0000 R$ 58.300,0000 08/04/2019
21:18:37

Marca: FLUQUADRI 
 Fabricante: SANOFI 
 Modelo / Versão: SERINGA PREENCHIDA 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e aplicação de doses de vacina contra INFLUENZA
(GRIPE), dose individual, adulto, seringa preenchida, 0.5ml, com as seguintes cepas definidas pela OMS
(Organização Mundial de Saúde) e referenciadas pela ANVISA para 2019: - Um vírus similar ao vírus influenza
A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09, - Um vírus similar ao vírus influenza A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) e
um vírus similar ao vírus influenza B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87). Uso intramuscular ou
subcutâneo, dentro da validade estabelecida pelo fabricante, contendo registro válido junto à ANVISA. Para
atendimento aos servidores do PODER JUDICIÁRIO / Tribunal Superior Eleitoral / TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF, conforme edital 09/2019, seu termo de referência e anexos

26.019.651/0001-17 PROTEGER
VACINAS
CENTRO DE
IMUNIZACAO
EIRELI

Sim Sim 583 R$ 100,0000 R$ 58.300,0000 09/04/2019
12:00:53

Marca: fluarix tetra 
 Fabricante: GSK 

 Modelo / Versão: seringa 0,5ml 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e aplicação (ato vacinal) de até 583 (quinhentas e

oitenta e três) doses da vacina contra o vírus influenza, nos termos da Resolução ANVISA - RE Nº 2.714, de 04
de outubro de 2018, “a fim de imunizar, prioritariamente, magistrados e servidores (efetivos, aposentados e
requisitados), podendo, caso haja sobra, serem também imunizados os dependentes, estagiários e os
servidores terceirizados. Vacina influenza quadrivalente apresentada na forma de dose única de 0,5ml, em
seringa preenchida descartável com agulha e embalada individualmente e a respectiva administração (ato
vacinal). Conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a temporada 2019, e normatizado
pela Resolução ANVISA- RE nº 2.714, de 04/10/2018, a vacina deve conter, obrigatoriamente, as seguintes
cepas de vírus em combinação: &#61623; um vírus similar ao vírus influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1)
pdm09; &#61623; um vírus similar ao vírus influenza A/Switzerland/8060/2017 (H3N2); &#61623; um vírus
similar ao vírus influenza B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87). &#61623; um vírus similar ao vírus
influenza B/Phuket/3073/2013 (linhagemB/Yamagata/16/88)

91.481.432/0001-17 IMUNOSUL
DISTRIBUIDORA
DE VACINAS E
PRODUTOS
MEDICOS HO

Não Não 583 R$ 120,0000 R$ 69.960,0000 09/04/2019
13:06:38

Marca: VACINA CONTRA GRIPE 
 Fabricante: GSK 

 Modelo / Versão: SER. PREENCHIDA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VCAINAS CONTRA GRIPE

TETRAVALENTE, CEPAS 2019. MONODOSE
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 69.960,0000 91.481.432/0001-17 09/04/2019 14:07:17:960
R$ 58.300,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 14:07:17:960
R$ 52.470,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 14:07:17:960
R$ 43.725,0000 17.672.378/0001-34 09/04/2019 14:07:17:960
R$ 37.895,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 14:07:17:960
R$ 37.895,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 14:07:17:960
R$ 37.894,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:03:04:637
R$ 37.890,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:04:07:687
R$ 37.889,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:06:06:757
R$ 37.888,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:09:59:440
R$ 37.880,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:10:41:147
R$ 37.879,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:11:12:070
R$ 37.870,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:11:45:230
R$ 37.869,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:13:49:440
R$ 37.867,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:14:11:440
R$ 37.868,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:15:08:460
R$ 37.866,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:15:30:993
R$ 37.865,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:39:02:423
R$ 37.859,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:39:36:567
R$ 37.850,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:39:44:177
R$ 37.839,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:39:58:803
R$ 37.830,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:40:07:303
R$ 37.828,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:40:27:320
R$ 37.820,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:40:34:447
R$ 37.820,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:40:48:243
R$ 37.815,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:40:52:540
R$ 37.800,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:41:02:620
R$ 37.789,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:41:27:310
R$ 37.810,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:41:29:027
R$ 37.750,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:41:34:137
R$ 37.700,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:41:51:827
R$ 37.780,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:41:51:933
R$ 37.719,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:41:54:280
R$ 37.650,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:41:58:873
R$ 37.600,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:42:16:140
R$ 37.599,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:42:19:873
R$ 37.630,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:42:24:953
R$ 37.550,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:42:30:280
R$ 37.400,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:42:37:780
R$ 37.499,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:42:40:953
R$ 37.300,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:42:46:157
R$ 37.300,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:42:52:533
R$ 37.100,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:42:59:237
R$ 37.199,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:43:01:673
R$ 37.150,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:43:12:173
R$ 36.800,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:43:12:893
R$ 36.600,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:43:22:627
R$ 36.599,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:43:26:910
R$ 36.550,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:43:35:457
R$ 36.400,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:43:44:707
R$ 36.400,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:43:48:190
R$ 35.889,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:43:55:100
R$ 36.350,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:44:04:553
R$ 35.700,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:44:09:583
R$ 35.399,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:44:20:507
R$ 34.500,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:44:24:287
R$ 35.300,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:44:31:193
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R$ 35.200,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:44:34:430
R$ 34.180,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:44:47:587
R$ 34.100,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:44:53:493
R$ 34.000,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:44:58:413
R$ 33.900,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:45:03:197
R$ 33.889,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:45:13:633
R$ 33.750,0000 15.268.466/0001-40 09/04/2019 15:45:22:027
R$ 33.300,0000 02.215.288/0001-47 09/04/2019 15:45:29:340
R$ 33.250,0000 26.019.651/0001-17 09/04/2019 15:45:33:620
R$ 33.689,0000 03.599.839/0001-86 09/04/2019 15:45:35:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

09/04/2019
14:52:22

Desclassificação da proposta de R$ 46.640,0000. A empresa cotou vacina TRIVALENTE e não
QUADRIVALENTE, conforme especificado no Termo de Referência anexo ao Edital. Portanto, sua
proposta será desclassificada, com base no subitem 5.1 do Edital.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

09/04/2019
14:58:03

Desclassificação da proposta de R$ 58.300,0000. Pela descrição do material, a empresa cotou
vacina TRIVALENTE, com apenas três cepas descritas no art. 2º da RE 2714/2018-ANVISA, e não
QUADRIVALENTE, como exigido no Edital. Portanto a proposta será desclassificada com base no
subitem 5.1 do Edital.

Aberto 09/04/2019
14:59:42 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

09/04/2019
15:19:21 Batida iminente. Data/hora iminência: 09/04/2019 15:39:21.

Encerrado 09/04/2019
15:45:36 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

09/04/2019
15:56:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO
EIRELI, CNPJ/CPF: 26.019.651/0001-17.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

09/04/2019
17:56:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTEGER VACINAS CENTRO DE
IMUNIZACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.019.651/0001-17.

Aceite 11/04/2019
14:21:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.019.651/0001-17, pelo melhor lance de R$ 33.250,0000.

Inabilitado 11/04/2019
14:32:13

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.019.651/0001-17, pelo melhor lance de R$ 33.250,0000. Motivo: A empresa não
atendeu à exigência constante do subitem 12.1, alínea "g", do Edital, uma vez que não
apresentou documento comprobatório juntamente com os documentos de habilitação anexados
ao sistema, conforme registrado pela esta Pregoeira no Chat do Pregão em tela.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/04/2019
14:36:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICA REABILITAR LTDA, CNPJ/CPF:
02.215.288/0001-47.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/04/2019
16:21:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICA REABILITAR LTDA,
CNPJ/CPF: 02.215.288/0001-47.

Aceite 12/04/2019
14:10:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLINICA REABILITAR LTDA, CNPJ/CPF:
02.215.288/0001-47, pelo melhor lance de R$ 33.300,0000 e com valor negociado a R$
33.295,1300. Motivo: Valor apresentado na proposta enviada pelo sistema: R$ 33.295,13

Habilitado 15/04/2019
14:33:22

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CLINICA REABILITAR LTDA, CNPJ/CPF:
02.215.288/0001-47, pelo melhor lance de R$ 33.300,0000 e com valor negociado a R$
33.295,1300.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 09/04/2019
14:08:38

Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 09/04/2019
14:08:54

Meu nome é Ana Letícia. Sou Pregoeira Oficial deste Tribunal e vou conduzir este
certame. Qualquer alteração na condução do Pregão será comunicada aos Senhores

por este chat.
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Pregoeiro 09/04/2019
14:09:06

Inicialmente, gostaria de chamar especial atenção dos Senhores ao texto constante da
folha de rosto do Edital do Pregão em tela:

Pregoeiro 09/04/2019
14:09:19

“No recente Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para
que a Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas
que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002

tanto na licitação quanto no contrato”
Pregoeiro 09/04/2019

14:09:29
“Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o edital (e

anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento”.
Pregoeiro 09/04/2019

14:09:39
“A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar

documentação exigida, fazer declaração falsa, não assinar o contrato e etc., sem
prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a

penalidades as quais serão apuradas em regular processo administrativo”.
Pregoeiro 09/04/2019

14:09:53
Isto posto, solicito que efetivamente disputem entre si, mas que tenham cuidado com

os lances. Evitem propostas que não poderão ser cumpridas.
Pregoeiro 09/04/2019

14:10:07
Esperamos que haja efetiva disputa na fase de lances e que sejam evitados lances

precipitados durante o período randômico. Nem sempre é possível a exclusão.
Pregoeiro 09/04/2019

14:10:19
Em caso de lances de uma empresa que as outras considerem inexequíveis, peço que

as demais continuem melhorando o seu menor lance.
Pregoeiro 09/04/2019

14:10:32
Não deverá haver comunicação com esta Pregoeira, exceto por chat ou quando

solicitado, o que só poderá ocorrer após a fase de lances.
Pregoeiro 09/04/2019

14:10:40
Durante a fase de lances, qualquer comunicação implicará em desclassificação da

licitante conforme disposição editalícia.
Pregoeiro 09/04/2019

14:10:55
Tais medidas visam assegurar a lisura do certame e a publicidade de todas as

comunicações.
Pregoeiro 09/04/2019

14:11:05
Em instantes daremos início à fase de lances.

Pregoeiro 09/04/2019
14:11:15

Agora, faremos uma análise das propostas como foram lançadas no sistema. Após,
iniciaremos a fase de lances. Solicito que aguardem conectados ao sistema.

Pregoeiro 09/04/2019
14:11:40

Informo a Vossas Senhorias que o presente certame está sendo acompanhado pelo
Servidor Álvaro César de Alencar, Analista Enfermeiro, representante da Seção de

Apoio à Assistência Médica e Odontológica - SEAMO, área técnica e unidade solicitante
do material.

Pregoeiro 09/04/2019
14:12:01

O referido servidor é responsável pela análise do objeto das propostas quanto aos seus
aspectos técnicos, ou seja, pela pertinência do material cotado com o especificado no

Edital, bem como dos documentos referentes à capacitação técnica da empresa
vencedora.

Pregoeiro 09/04/2019
14:12:13

Após a fase de lances, convocaremos a empresa que tiver ofertado o melhor lance a
apresentar sua proposta, que deverá observar o modelo constante do Item 20 -

Modelo de Proposta - do Termo de Referência anexo ao Edital.
Pregoeiro 09/04/2019

14:12:25
Tenhamos todos um bom trabalho!

Pregoeiro 09/04/2019
14:46:08

Senhores licitantes, após análise das propostas das empresas participantes do
certame, na forma cadastrada no sistema, o representante da SEAMO, área técnica

atentou para o fato de que duas das propostas cotaram material diverso do
especificado no Edital.

Pregoeiro 09/04/2019
14:46:18

De acordo com a especificação constante do subitem 1.1 do Termo de Referência
anexo ao Edital, o objeto deste certame é a aquisição de vacina influenza

QUADRIVALENTE ou TETRAVALENTE, em conformidade com a Resolução ANVISA- RE
nº 2.714, de 04/10/2018.

Pregoeiro 09/04/2019
14:46:27

Depreende-se, da descrição do material ofertado nas propostas 4 e 6, que se trata de
vacina TRIVALENTE, contendo as três cepas descritas no art. 2º da citada Resolução, e
não QUADRIVALENTE, com o acréscimo da cepa descrita no art. 3º da mesma norma.

Pregoeiro 09/04/2019
14:46:40

Assim, as propostas serão desclassificadas por cotar material diverso do objeto
especificado no Edital.

Pregoeiro 09/04/2019
14:48:11

Item 5.1 do Edital: "O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos

estabelecidos neste Edital".
Pregoeiro 09/04/2019

14:59:26
As demais propostas atendem minimamente às especificações do TR, não

apresentando divergências com o Edital.
Sistema 09/04/2019

14:59:42
Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.

Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 09/04/2019

15:02:19
Senhores licitantes, o item 1 já está aberto para lances.

Pregoeiro 09/04/2019
15:07:50

Senhores licitantes, dentro de alguns minutos faremos o encerramento do Item 1.

Sistema 09/04/2019
15:19:21

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:39 de 09/04/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 09/04/2019
15:46:06

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 09/04/2019 Senhores licitantes, encerrada a fase de lances, em observância ao disposto no
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15:51:11 subitem 9.1 do Edital, passemos à negociação dos valores cotados.
Pregoeiro 09/04/2019

15:51:19
“9.1. Encerrada a etapa de lances ou realizado desempate na forma do item anterior, o
pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que

tenha apresentado o lance de menor preço, (continua)
Pregoeiro 09/04/2019

15:51:26
... para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor

estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das
previstas neste Edital”.

Pregoeiro 09/04/2019
15:52:27

Para PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI - Senhor licitante,
considerando que essa empresa ofertou o menor preço para o Item 1, e considerando

que o valor cotado, após a fase de lances, ficou bem mais baixo que o estimado,
pergunto: o preço apresentado é exequível?

Pregoeiro 09/04/2019
15:53:11

Para PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI - Considerando que essa
empresa ofertou o menor preço para o Item 1 e considerando a disposição constante
do subitem 9.1 do Edital, que trata da negociação, questiono sobre a possibilidade de

reduzir o valor do seu lance, desde que o valor seja exequível.
Pregoeiro 09/04/2019

15:54:00
Senhores licitantes, passaremos à convocação da empresa que ofertou o menor preços
para o Item 1, para enviar sua proposta, observando o modelo constante do Item 20

do Termo de Referência anexo ao Edital, bem como os documentos de habilitação, com
base no subitem 13.1 do Edital.

Pregoeiro 09/04/2019
15:54:21

“13.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou que não

puderem ser obtidos por esse meio, inclusive quando houver necessidade de envio de
anexos, (continua)

Pregoeiro 09/04/2019
15:54:37

... deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet,
no prazo de até 02 (duas) horas, contados da solicitação do pregoeiro.

Sistema 09/04/2019
15:56:14

Senhor fornecedor PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI, CNPJ/CPF:
26.019.651/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 09/04/2019
16:39:27

Para PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI - Senhor licitante, às
15h56min, esta empresa foi convocada a apresentar sua proposta ajustada ao lance

final e os documentos de habilitação. Quanto a estes, solicito que atente para a relação
de documentos constantes do item 12.1 do Edital e no Item 3 (Requisitos de

Habilitação) do Termo de Referência anexo ao Edital.
Pregoeiro 09/04/2019

16:39:59
Para PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI - O prazo concedido a essa

empresa termina às 17h56min.
26.019.651/0001-

17
09/04/2019
16:59:54

olá, boa tarde!

26.019.651/0001-
17

09/04/2019
17:00:11

estamos providenciando a documentação, obrigado.

Sistema 09/04/2019
17:56:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.019.651/0001-17, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 09/04/2019
18:10:25

Senhores licitantes, a proposta e os documentos de habilitação referentes à capacidade
técnica da empresa PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI, que ofertou

o menor preço para o Item 1, serão encaminhados à SEAMO, área técnica, para
análise e manifestação formal quanto à sua aceitabilidade.

Pregoeiro 09/04/2019
18:26:55

Desculpem, tivemos uma desconexão com o sistema por falha na Internet deste
Tribunal.

Pregoeiro 09/04/2019
18:30:31

Considerando que a área técnica necessita de prazo p/ análise e manifestação formal
acerca da proposta e docs. de capacitação técnica da empresa que ofertou o menor

preço; considerando, ainda, o horário adiantado, 18h30min, e em atenção ao horário
comercial praticado pelas empresas, este Pregão será suspenso, devendo ser reaberto

amanhã, 10/04/2019, às 15:00
Pregoeiro 09/04/2019

18:30:47
Tenham todos uma boa noite!

Pregoeiro 10/04/2019
15:16:18

Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 10/04/2019
15:21:19

Senhores licitantes, a proposta (e seus anexos) apresentada pela empresa CAIO
COELHO MOMM EPP (PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZAÇÃO EIRELI) foi
analisada por esta Pregoeira e pelo Analista Enfermeiro Álvaro César de Alencar,

representante da Seção de Apoio à Assistência Médica e Odontológica - SEAMO, área
técnica e unidade solicitante do material.

Pregoeiro 10/04/2019
15:24:47

Após análise, o representante da área técnica assim se manifestou acerca da proposta
e dos documentos referentes à capacitação técnica da referida empresa:

Pregoeiro 10/04/2019
15:30:04

“Após a análise dos documentos remetidos por Vossa Senhoria, resta claro que a
empresa PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI (nome fantasia:

Vacinas Florianópolis), inscrita sob o CNPJ 26.019.651/0001-17, atende as exigências
previstas nos subitens i, j, l e m da seção 12 do Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2019,

no que tange a habilitação. (continua)
Pregoeiro 10/04/2019

15:30:22
Cabe destacar que o subitem K não se aplica a análise da presente licitante,

domiciliada encontra em outra unidade da Federação. Portanto, subentende-se, à luz
do Edital, que o ato vacinal será por ela subcontratado junto a alguma empresa do

ramo de vacinação sediada no Distrito Federal. (continua)
Pregoeiro 10/04/2019

15:33:50
Da análise da Proposta comercial, bem como dos Atestados de Capacidade Técnica,

cumpre informar que se coadunam aos requisitos técnicos do Edital”.
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Pregoeiro 10/04/2019
15:34:01

Assim, a proposta da empresa será aceita, por estar de acordo com as especificações
do Edital.

Pregoeiro 10/04/2019
15:35:09

Quanto à habilitação, estamos finalizando a análise dos documentos. Solicito aos
Senhores que aguardem conectados ao sistema.

Pregoeiro 10/04/2019
15:39:24

Senhores licitantes, este Pregão será suspenso para uma melhor análise da
documentação apresentada pela empresa que ofertou o menor preço, devendo ser

reaberto amanhã, dia 11/04/2019, quinta-feira, às 14:00 horas.
Pregoeiro 11/04/2019

14:03:23
Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 11/04/2019
14:05:09

Dando continuidade ao Pregão em tela, passaremos à fase de habilitação em relação à
empresa PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZACAO EIRELI.

Pregoeiro 11/04/2019
14:05:38

Os documentos encaminhados pela empresa foram analisados por esta Pregoeira, com
a participação do representante da área técnica, especificamente quanto aos

documentos pertinentes à capacitação técnica.
Pregoeiro 11/04/2019

14:05:50
Após análise, verificamos o seguinte:

Pregoeiro 11/04/2019
14:06:08

1) no tocante à regularidade jurídica, a empresa apresentou documentação que
demonstrou sua regularidade, bem como a pertinência objetiva em relação ao objeto

do certame e subjetiva no que toca aos poderes de representação.
Pregoeiro 11/04/2019

14:06:20
2) Foram atendidos os requisitos de regularidade fiscal, trabalhista e fundiária.

Pregoeiro 11/04/2019
14:08:22

3) A empresa apresentou Certidão Negativa de Falência expedida em 14/03/2019,
dentro do prazo estabelecido no subitem 12.1, alínea “f” do Edital.

Pregoeiro 11/04/2019
14:08:38

4) A empresa não apresentou o Balanço, documento hábil para aferir o patrimônio
líquido e os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, não

restando atendido o subitem 12.1, alínea “g” do Edital.
Pregoeiro 11/04/2019

14:09:01
5) A empresa apresentou a Declaração de não emprego de menor, nos termos exigidos

no subitem 12.1, alínea “h”.
Pregoeiro 11/04/2019

14:10:29
6) A capacitação técnica da empresa foi analisada pelo servidor Álvaro César de
Alencar, Analista Enfermeiro, representante da SEAMO, área técnica e unidade
solicitante do material, que apresentou manifestação formal pela habilitação da

empresa, por atender aos requisitos do Edital.
Pregoeiro 11/04/2019

14:11:48
7) Não foram encontrados óbices nas certidões CEIS, CNCIA, CADICON/TCU (Cadastro

de empresas inidôneas alimentado pelo TCU) em nome da empresa ou de seu
representante.

Pregoeiro 11/04/2019
14:12:17

Como dito, a empresa não apresentou documento hábil a comprovar patrimônio líquido
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer
dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou inferior a 1

(um), exigência constante do subitem 12.1, alínea “g” do Edital.
Pregoeiro 11/04/2019

14:12:31
Tal comprovação se faz mediante análise do Balanço da empresa por Analista

Contador. No entanto, a empresa não apresentou o Balanço.
Pregoeiro 11/04/2019

14:12:51
De acordo com o subitem 17.2 do Edital: É facultado ao pregoeiro ou à autoridade

superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligências destinadas a esclarecer
ou completar a instrução do processo, VEDADA A INCLUSÃO POSTERIOR DE

INFORMAÇÃO OU DE DOCUMENTOS QUE DEVERIAM CONSTAR ORIGINARIAMENTE DA
PROPOSTA OU DA DOCUMENTAÇÃO.

Pregoeiro 11/04/2019
14:13:31

Esta Pregoeira, a título de Diligência, pesquisou junto ao SICAF, no Relatório Nível VI –
Qualificação Econômico-Financeira, não encontrando informação que atenda ao citado
item, mas apenas os seguintes dados: Dados do Balanço anula – 12/2017. Exercício

Financeiro: Período: 01/2017 a 12/2017. Validade: 05/2019.
Pregoeiro 11/04/2019

14:13:58
Como, visto, o SICAF não traz dados suficientes acerca do conteúdo do balanço, de

forma a possibilitar a aferição do exigido no Edital.
Pregoeiro 11/04/2019

14:15:00
Ademais, de acordo com o subitem 12.1.1, a comprovação referida nas alíneas “c”, “d”

e “e” será verificada mediante consulta “on-line” ao sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF. Assim, a comprovação referente à alínea “g” não

se faz mediante consulta ao SICAF.
Pregoeiro 11/04/2019

14:18:38
Considerando que, de acordo com o subitem 17.2 é VEDADA A INCLUSÃO POSTERIOR
DE INFORMAÇÃO OU DE DOCUMENTOS QUE DEVERIAM CONSTAR ORIGINARIAMENTE

DA PROPOSTA OU DA DOCUMENTAÇÃO, (continua)
Pregoeiro 11/04/2019

14:19:05
não há como a empresa apresentar, agora, documento comprobatório (Balanço) que
deveria estar originariamente junto com a documentação da habilitação já incluída no

sistema Comprasnet pela empresa, em respeito ao Princípio da Vinculação ao
Instrumento Convocatório.

Pregoeiro 11/04/2019
14:20:21

Dessa forma, a empresa CAIO COELHO MOMM EPP (PROTEGER VACINAS CENTRO DE
IMUNIZAÇÃO EIRELI), que ofertou o menor preço para o Item 1, será inabilitada por

não atender à exigência estabelecida no subitem 12.1, alínea “g”, do Edital.
Pregoeiro 11/04/2019

14:21:24
Faremos a inabilitação da empresa PROTEGER VACINAS CENTRO DE IMUNIZAÇÃO
EIRELI no sistema e logo convocaremos a segunda colada a apresentar proposta e

documentos de habilitação.
Pregoeiro 11/04/2019

14:34:16
Para CLINICA REABILITAR LTDA - Senhor licitante, considerando que essa empresa
ofertou o segundo menor preço para o Item 1, e considerando que o valor cotado,
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após a fase de lances, ficou bem mais baixo que o estimado, pergunto: o preço
apresentado é exequível?

Pregoeiro 11/04/2019
14:35:04

Para CLINICA REABILITAR LTDA - Considerando, ainda, a disposição constante do
subitem 9.1 do Edital, que trata da negociação, questiono sobre a possibilidade de

reduzir o valor do seu lance, desde que o valor seja exequível.
Sistema 11/04/2019

14:36:29
Senhor fornecedor CLINICA REABILITAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.215.288/0001-47,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 11/04/2019

14:37:43
Senhor licitante, às 14h36min, esta empresa foi convocada a apresentar sua proposta
ajustada ao lance final e os documentos de habilitação. Quanto a estes, solicito que
atente para a relação de documentos constantes do item 12.1 do Edital e no Item 3

(Requisitos de Habilitação) do Termo de Referência anexo ao Edital.
Pregoeiro 11/04/2019

14:40:30
Para CLINICA REABILITAR LTDA - Tal solicitação foi feita com base no subitem 13.1.

do Edital, que assim dispõe: A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e
os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou
que não puderem ser obtidos por esse meio, inclusive quando houver necessidade de

envio de anexos, (continua)
Pregoeiro 11/04/2019

14:40:49
Para CLINICA REABILITAR LTDA - ... deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar

Anexo” no sistema Comprasnet, no prazo de até 02 (duas) horas, contados da
solicitação do pregoeiro.

02.215.288/0001-
47

11/04/2019
15:25:52

Boa tarde.

02.215.288/0001-
47

11/04/2019
15:26:14

vamos providenciar

02.215.288/0001-
47

11/04/2019
15:32:09

Solicito mais tempo para envio da proposta e habilitação.

Pregoeiro 11/04/2019
15:57:47

Para CLINICA REABILITAR LTDA - Senhor licitante, foi concedido a essa empresa o
prazo de duas horas para envio de proposta e documentos de habilitação por meio do
sistema Comprasnet, com base no subitem 13.1 do Edital. Assim, a fim de assegurar

tratamento isonômico, solicito que essa empresa cumpra o prazo editalício.
02.215.288/0001-

47
11/04/2019
15:58:13

Ok

02.215.288/0001-
47

11/04/2019
15:58:27

Em breve, enviaremos.

Pregoeiro 11/04/2019
16:00:28

Para CLINICA REABILITAR LTDA - Caso haja imperiosa necessidade, essa empresa
poderá solicitar a prorrogação do referido prazo, apresentando os motivos que a

impossibilitam do cumprimento.
Sistema 11/04/2019

16:21:13
Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICA REABILITAR LTDA, CNPJ/CPF:

02.215.288/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 11/04/2019

17:04:39
Senhores licitantes, a proposta e os documentos de habilitação referentes à capacidade

técnica da CLÍNICA REABILITAR LTDA, que ofertou o segundo menor preço para o
Item 1, serão encaminhados à SEAMO, área técnica, para análise e manifestação

formal quanto à sua aceitabilidade.
Pregoeiro 11/04/2019

17:06:18
Considerando que a área técnica necessita de prazo p/ análise e manifestação formal
acerca da proposta e documentos de capacitação técnica da empresa que ofertou o

segundo menor preço, este Pregão será suspenso, devendo ser reaberto amanhã, dia
12/04/2019, às 14:00 horas.

Pregoeiro 12/04/2019
14:02:42

Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 12/04/2019
14:03:52

Senhores licitantes, a proposta (e seus anexos) apresentada pela empresa CLÍNICA
REABILITAR LTDA foi analisada por esta Pregoeira e pelo Analista Enfermeiro Álvaro

César de Alencar, representante da Seção de Apoio à Assistência Médica e
Odontológica - SEAMO, área técnica e unidade solicitante do material.

Pregoeiro 12/04/2019
14:04:05

Após análise, o representante da área técnica assim se manifestou acerca da proposta
e dos documentos referentes à capacitação técnica da referida empresa:

Pregoeiro 12/04/2019
14:04:32

“Após a análise dos documentos remetidos por Vossa Senhoria, resta claro que a
empresa CLINICA REABILITAR LTDA (nome fantasia: REABILITAR VACINAS), inscrita

sob o CNPJ 02.215.288/0001-47, atende as exigências previstas nos subitens i, j, l e m
da seção 12 do Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2019, no que tange a habilitação.

(continua)
Pregoeiro 12/04/2019

14:05:35
Cabe destacar que o subitem K não se aplica a análise da presente licitante,

domiciliada em outra unidade da Federação. Portanto, subentende-se, à luz do Edital,
que o ato vacinal será por ela subcontratado junto a alguma empresa do ramo de

vacinação sediada no Distrito Federal. (continua)
Pregoeiro 12/04/2019

14:05:49
Da análise da Proposta comercial, bem como dos Atestados de Capacidade Técnica,

cumpre informar que se coadunam aos requisitos técnicos do Edital”.
Pregoeiro 12/04/2019

14:06:02
Assim, a proposta da empresa será aceita, por estar de acordo com as especificações

do Edital.
Pregoeiro 12/04/2019

14:19:02
Senhores licitantes, estamos aguardando a análise e manifestação formal do Analista

Contador deste Tribunal acerca do Balanço apresentado pela CLINICA REABILITAR
LTDA, especificamente quanto ao atendimento à exigência constante do subitem 12.1,

alínea "g", que diz respeito à regularidade econômico-financeira da empresa.
Pregoeiro 12/04/2019 Solicito que aguardem conectados ao sistema.
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14:19:47
Pregoeiro 12/04/2019

14:44:38
Senhores licitantes, o Analista Contador deste Tribunal solicitou prazo para análise do
Balanço. Ademais, ainda estamos realizando diligências quanto aos documentos de
habilitação da empresa CLINICA REABILITAR LTDA. Assim, o Pregão em tela será

suspenso, devendo ser reaberto na segunda-feira, dia 15/04/2019, às 14:00 horas.
Pregoeiro 15/04/2019

14:02:12
Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 15/04/2019
14:03:08

Dando continuidade ao Pregão em tela, passemos à fase de habilitação relativamente à
CLÍNICA REABILITAR LTDA-ME, que ofertou o segundo menor preço neste certame.

Pregoeiro 15/04/2019
14:04:11

Os documentos encaminhados pela empresa foram analisados por esta Pregoeira, com
a participação do representante da área técnica, especificamente quanto aos

documentos pertinentes à capacitação técnica.
Pregoeiro 15/04/2019

14:04:19
Após análise, verificamos o seguinte:

Pregoeiro 15/04/2019
14:04:42

1) no tocante à regularidade jurídica, a empresa apresentou documentação que
demonstrou sua regularidade, bem como a pertinência objetiva em relação ao objeto

do certame e subjetiva no que toca aos poderes de representação.
Pregoeiro 15/04/2019

14:04:56
2) Foram atendidos os requisitos de regularidade fiscal, trabalhista e fundiária.

Pregoeiro 15/04/2019
14:05:19

3) A empresa apresentou Certidão Negativa de Falência expedida em 20/03/2019,
dentro do prazo estabelecido no subitem 12.1, alínea “f” do Edital.

Pregoeiro 15/04/2019
14:05:35

4) O Balanço apresentado pela empresa foi analisado por Analista Contador deste
Tribunal que assim se manifestou formalmente: atesto que foi devidamente cumprido
o subitem 12.1 “g” do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2019, conforme os cálculos

apresentados abaixo. (Continua)
Pregoeiro 15/04/2019

14:05:50
A referida manifestação, com os cálculos efetuados pela Analista Contador deste

Tribunal, está disponível aos interessados no site www.tre-df.jus.br (Transparência >
Licitaçõs e contratos > Licitações).

Pregoeiro 15/04/2019
14:06:15

5) A empresa apresentou a Declaração de não emprego de menor em sua proposta e
no sistema Comprasnet, nos termos exigidos no subitem 12.1, alínea “h”.

Pregoeiro 15/04/2019
14:06:52

6) A capacitação técnica da empresa foi analisada pelo servidor Álvaro César de
Alencar, Analista Enfermeiro, representante da SEAMO, área técnica e unidade
solicitante do material, que apresentou manifestação formal pela habilitação da

empresa, por atender aos requisitos do Edital.
Pregoeiro 15/04/2019

14:07:07
7) Não foram encontrados óbices nas certidões CEIS, CNCIA, CADICON/TCU (Cadastro

de empresas inidôneas alimentado pelo TCU) em nome da empresa ou de seu
representante.

Pregoeiro 15/04/2019
14:07:18

Cumpre informar que, analisando o SICAF da empresa em questão, verificamos uma
Ocorrência Impeditiva Indireta.

Pregoeiro 15/04/2019
14:08:36

Em diligência, verificamos que a CLÍNICA REABILITAR LTDA-ME, aberta em
27/10/1997, tem existência anterior à da empresa SAN PIETRO VACINAS LTDA, aberta

em 16/09/2013, que foi penalizada com impedimento de licitar e contratar (Lei nº.
10.520/02, art. 7º), por ato praticado no Pregão 166/2018 – DNIT - MG, aberto em

30/05/2018, (continua)
Pregoeiro 15/04/2019

14:09:01
... o que afasta, a princípio, a possibilidade de a primeira ter sido criada no afã de se

furtar à penalidade.
Pregoeiro 15/04/2019

14:09:17
Os documentos referentes à citada diligência estão disponíveis aos interessados no site

www.tre-df.jus.br (Transparência > Licitaçõs e contratos > Licitações).
Pregoeiro 15/04/2019

14:09:48
Conforme lecionam Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Restelatto Dotti, em 1000

Perguntas e Respostas Necessárias sobre Licitação e Contrato Administrativo na Ordem
Jurídica Brasileira, 1ª edição, página 1462: (continua)

Pregoeiro 15/04/2019
14:10:05

“A personalidade jurídica da empresa contratada pela administração pública poderá ser
desconsiderada sempre que utilizada, com abuso de direito, para facilitar, encobrir ou

dissimular a prática de atos ilícitos, para provocar confusão patrimonial ou for
constituída em fraude à lei e com abuso de forma.

Pregoeiro 15/04/2019
14:10:47

No âmbito das licitações e contratações administrativas aplica-se a disregard doctrine
para desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresarial, para efeito de

estender-lhe a penalidade aplicada a outra, (continua)
Pregoeiro 15/04/2019

14:10:56
... tendo sido aquela constituída ulteriormente a esta, pelos mesmos sócios e com o

mesmo objeto social, no evidente intuito de ladear o impedimento decorrente de
sanção aplicada e viabilizar a participação da nova sociedade em licitações e

contratações com a administração pública.
Pregoeiro 15/04/2019

14:13:21
Nesse Sentido são os julgados do STJ e do STF (RMS nº. 15.166/BA, RMS 39701/SC e

MS 32494 MC/DF).
Pregoeiro 15/04/2019

14:13:31
Da mesma forma entendeu o TCU (Acórdãos 1.831/2014 - Plenário e 2.593/2013 -

Plenário):
Pregoeiro 15/04/2019

14:13:42
O abuso de personalidade jurídica evidenciado a partir de fatos como (i) a completa

identidade dos sócios-proprietários de empresa sucedida a sucessora, (ii) a atuação no
mesmo ramo de atividades e (iii) a transferência integral do acervo técnico e humano
de empresa sucedida para a sucessora permitem a desconsideração da personalidade

jurídica desta ultima..
Pregoeiro 15/04/2019 ...para estender a ela os efeitos da declaração de inidoneidade aplicada à primeira, já



15/04/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 10/11

14:13:52 que evidenciado o propósito de dar continuidade às atividades da empresa inidônea,
sob nova denominação (Acórdão n° 1.831/2014 – Plenário, Rel. Min. José Múcio

Monteiro, Processo n° 022.685/2013-8);
Pregoeiro 15/04/2019

14:14:06
Também por imposição dos princípios da moralidade administrativa e da

indisponibilidade dos interesses públicos, a Administração Pública pode desconsiderar a
personalidade jurídica de sociedades constituídas com abuso de forma e fraude à lei,

...
Pregoeiro 15/04/2019

14:14:17
... para elas estender os efeitos da sanção administrativa, em vista de suas peculiares

circunstâncias e relações com a empresa suspensa de licitar e contratar com a
Administração. (Acórdão n° 2.593/2013 – Plenário, Rel. Min. Walton Alencar

Rodrigues, Processo n° 000.723/2013-4)
Pregoeiro 15/04/2019

14:14:56
Considerando que a CLÍNICA REABILITAR LTDA-ME foi aberta anteriormente à

abertura e penalização da empresa SAN PIETRO VACINAS LTDA, não vislumbramos,
s.m.j., indícios de fraude.

Pregoeiro 15/04/2019
14:15:09

Pelo exposto, a CLINICA REABILITAR LTDA será habilitada, por atender às exigências
habilitatórias constantes do Edital e do Termo de Referência.

Pregoeiro 15/04/2019
14:15:26

Todos os documentos referentes ao certame (propostas, documentos de habilitação,
diligências, manifestações das áreas técnicas, etc) estão disponíveis aos interessados
no site deste Tribunal (www.tre-df.jus.br > Transparência > Licitações e contratos >

Licitações).
Pregoeiro 15/04/2019

14:23:28
Registre-se nesta Ata que, no certame em tela, a empresa PROTEGER VACINAS
CENTRO DE IMUNIZAÇÃO EIRELI, que ofertou o menor preço para o Item 1, foi

inabilitada por não atendimento ao disposto no subitem 12.1, alínea “g”, do Edital.
Pregoeiro 15/04/2019

14:23:49
A empresa não apresentou o Balanço e Demonstração de Resultado do Exercício,

documentos hábeis para comprovação a que se refere o citado subitem. A referida
documentação também não fora anexada ao SICAF, conforme verificado em diligência

realizada por esta Pregoeira, restando não atendida a exigência do Edital.
Pregoeiro 15/04/2019

14:24:01
Observe-se que a empresa apresentou o seu Contrato Social, que traz o seu Capital

Inicial, que não se confunde com o “Patrimônio Líquido”.
Pregoeiro 15/04/2019

14:26:58
O autor José Edwaldo Tavares conceitua a diferença entre o patrimônio social e capital

social (em https://rafhaelcamargo.jusbrasil.com.br/artigos/181370469/diferenca-
entre-capital-social-e-patrimonio-social):

Pregoeiro 15/04/2019
14:27:22

“Verifica-se, por conseguinte, que o capital é um valor formal e estático, enquanto o
patrimônio é real e dinâmico. O capital não se modifica no dia a dia da empresa – a

realidade não o afeta, pois se trata de uma cifra contábil.
Pregoeiro 15/04/2019

14:27:34
O patrimônio encontra-se sujeito ao sucesso ou insucesso da sociedade, crescendo na
medida em que esta realize operação lucrativas, e reduzindo-se com os prejuízos que

se forem acumulando.
Pregoeiro 15/04/2019

14:27:45
O patrimônio inicial da sociedade corresponde a mais ou menos o capital. Iniciadas as

atividades sociais, o patrimônio líquido tende a exceder o capital, se a sociedade
acumular lucros, e a inferiorizar-se, na hipótese de prejuízos.”

Pregoeiro 15/04/2019
14:28:00

Em bem resumidas linhas e apenas para fins de registro, o Patrimônio Líquido é
formado pelo grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos acionistas

ou quotistas.
Pregoeiro 15/04/2019

14:28:10
A partir de 01.01.2008, por força da Lei 11.638/2007, para as sociedades por ações, a
divisão do patrimônio líquido será realizada da seguinte maneira: a) Capital Social; b)
Reservas de Capital; c) Ajustes de Avaliação Patrimonial; d) Reservas de Lucros; e)

Ações em Tesouraria; f) Prejuízos Acumulados.
Pregoeiro 15/04/2019

14:28:43
O capital social representa os valores recebidos pela empresa, em forma de subscrição

ou por ela gerados. A integralização do capital poderá ser feita por meio de moeda
corrente ou bens e direitos.

Pregoeiro 15/04/2019
14:28:47

Quando a integralização do capital social é feita em moeda corrente, debita-se uma
conta específica do ativo circulante (Bancos c/Movimento, por exemplo) e credita-se a
conta "Capital Social". No caso de integralização de capital mediante conferência de

bens, debita-se uma conta específica do ativo imobilizado e credita-se a conta "capital
social".

Pregoeiro 15/04/2019
14:30:02

Informações obtidas em http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/pl.htm

Pregoeiro 15/04/2019
14:31:22

Senhores licitantes, faremos a habilitação da CLINICA REABILITAR LTDA no sistema e
será aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Pregoeiro 15/04/2019
14:31:40

Solicito que evitem a apresentação de intenção de recurso com a finalidade de vista do
processo, porquanto todos os documentos estão disponíveis no Comprasnet e no site

do TRE-DF. Tal prática pode atrasar o andamento da licitação e o processo de
contratação.

Pregoeiro 15/04/2019
14:31:49

Ademais, os requisitos de admissibilidade do recurso a que deve se restringir esta
Pregoeira são: tempestividade, legitimidade e motivação, sem adentrar no mérito

recursal.
Pregoeiro 15/04/2019

14:32:00
Assim, não se pode considerar vista de documentos (públicos por natureza e

franqueados ao longo do certame) como motivo de recurso da licitação.
Pregoeiro 15/04/2019

14:32:12
Solicito a gentileza e o apreço de Vossas Senhorias no sentido de analisarem a

documentação para ter conhecimento e embasarem eventuais recursos.
Sistema 15/04/2019

14:33:22
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
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Pregoeiro 15/04/2019
14:33:52

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/04/2019 às
15:05:00.

Pregoeiro 15/04/2019
15:33:21

Senhores licitantes, transcorrido "in albis" o prazo recursal, passarei aos
procedimentos para finalização da sessão.

Pregoeiro 15/04/2019
15:33:32

Tenham todos uma boa tarde!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

09/04/2019
18:33:56

Previsão de Reabertura: 10/04/2019 15:00:00.  Motivo: Pregão suspenso para análise da
proposta e documentos referentes à capacidade técnica da empresa que ofertou o menor
preço pela SEAMO (área técnica) e, ainda, em razão do horário adiantado, 18h30min, e em
atenção ao horário comercial praticado pelas empresas.

Reativado 10/04/2019
15:15:54

Suspensão
Administrativa

10/04/2019
15:43:04

Previsão de Reabertura: 11/04/2019 14:00:00.  Motivo: Pregão suspenso para análise de
documentos de habilitação.

Reativado 11/04/2019
14:02:46

Suspensão
Administrativa

11/04/2019
17:08:43

Previsão de Reabertura: 12/04/2019 14:00:00.  Motivo: Pregão suspenso para análise e
manifestação formal acerca da proposta e dos documentos de capacitação técnica da
empresa que ofertou o segundo menor preços, pela SEAMO, área técnica.

Reativado 12/04/2019
14:02:09

Suspensão
Administrativa

12/04/2019
14:47:33

Previsão de Reabertura: 15/04/2019 14:00:00.  Motivo: Pregão suspenso para análise do
balanço da empresa que ofertou o segundo menor preço pelo Analista Contador deste
Tribunal, bem como para realização de diligências quanto aos documentos de habilitação.

Reativado 15/04/2019
14:01:23

Abertura de Prazo 15/04/2019
14:33:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

15/04/2019
14:33:52 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/04/2019 às 15:05:00.

 
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:44 horas do dia 15 de abril de 2019, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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