
ATA DE REABERTURA, RETORNO DA FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h00m (dez horas),
na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça João Pinheiro, nº 229 -
Centro, reuniram-se a Pregoeira substituta, Poliana de Carvalho Oliva e os membros de sua Equipe
de Apoio, Ludmilla Thaís Cabral Silva e Patrícia Aparecida Andrade designadas pela Portaria nº
131/2021, de 26 de abril de 2021, para a sessão pública de reabertura do pregão em epígrafe.
Iniciada a sessão no site do licitações-e do Banco do Brasil, às 10h00min, a pregoeira substituta
informou a decisão de inabilitar o licitante Zingarelli Lourenço & Barbosa sociedade de Advogados,
CNPJ 24.750.709/0001-72, em face das diligências realizadas para averiguar o atestado de
capacidade técnica, na qual se constatou o seguinte:

A) Apesar de constar no atestado de capacidade técnica fornecido pelo Instituto de Previdência
Municipal de Morro Agudo - IPREMO os serviços que atendem ao disposto no item 11.2.4.1.1, “c3”
e “c4”, não constam os serviços no objeto do contrato firmado entre o IPREMO e a empresa em
questão. Assim, foi solicitado comprovação, através do Pedido de Diligência 01, dos serviços
mencionados no atestado não constantes no objeto do contrato. Não houve resposta por parte da
empresa no prazo estipulado nem a solicitação de prorrogação do prazo.

B) Além disso, a empresa não forneceu atestado de capacidade técnica que atendesse ao solicitado
na letra “a” do item 11.2.4.1.1.

Do retorno de fase e análise da proposta subsequente. Passou-se a análise da proposta do próximo
licitante ABCPREV, conforme item 9 do edital. Foi registrada contraproposta às 10h22min no valor
de R$ 40.600,00, cabendo ao licitante responder conforme item 9.2 do Edital, sendo aceita pela
empresa. Foi convocada a empresa. A empresa foi convocada para apresentar a proposta recomposta
e a documentação complementar no prazo de 24 horas, conforme previsto nos itens 10.2 e 11.1.2 do
Edita. O certame foi suspenso para que a Comissão avalie a documentação de habilitação da segunda
colocada. Serão avisados os licitantes da data da nova sessão.

Nada mais havendo a tratar, por ora, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata.

Pouso Alegre, 15 de julho de 2021.
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