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ATA DA SESSÃO INTERNA DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E CONVOCAÇÃO DOS 
LICITANTES REMANESCENTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022-PROCESSO Nº 028/2022-
P.M.L.P. 
 
Às 14:00 h (catorze horas) do dia  24 (vinte e quatro) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
na Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista-SP, sita.à Praça Armando de 
Salles Oliveira, nº 200, reuniram-se a Pregoeira: Cláudia Tereza Pessin e Membros da Equipe de 
Apoio:  Silvana Soares de Camargo,  Paula Silmara Steganha Dalaneze e Bruna de Camargo 
Lopes, designados através da Portaria nº 002/2022, datada de 03 de Janeiro de 2022,  foi instalada 
a sessão de  julgamento  da  licitação em epígrafe, que tem por objetivo: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE,  NA ÁREA MÉDICA, COM 
O  FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO 
INFANTIL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE  LARANJAL PAULISTA/SP, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA DESTE EDITAL Edital do Pregão Presencial  nº 028/2022, devidamente autorizado pelo 
Prefeito Municipal. A Srª Pregoeira, deu início a sessão, com vistas a proceder o julgamento da Planilha 
detalhada de custos, subitem 32.15, do edital apresentado pela empresa ADA HOME CARE EIRELI, 
primeira colocada no certame, realizado no dia  22 de julho de 2022.  Considerando a realização do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 028/2022, oriundo do processo nº 
0052/2022, do objeto acima epigrafado, tornamos público para conhecimento dos interessados o 
resultado do julgamento. Considerando que, após a Notificação Extrajudicial 001/2022, a empresa ADA 
HOME CARE EIRELI, CNPJ Nº 22.384.125/0001-05, apresentou, no e-mail anexo, documentação 
incompleta dos profissionais listados no mesmo, Convenção Coletiva de Trabalho de sindicato 
que não abrange a base territorial do Município de Laranjal Paulista, Planilha de Custos sem o 
cômputo dos encargos patronais a título de contribuição previdenciária (INSS) e valores 
incorretos de piso salarial para os cargos de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.  
Posto isto, ante o descumprimento do subitem 32.15 do edital que assim estabelece: “32.15. O licitante 
vencedor do certame, deverá comprovar no ato da assinatura do contrato: Indicação dos profissionais 
médicos, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, (Instrução nº 02/08 do 
TCESP, art. 261, VI e Inciso II do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93), devidamente assinado pelo 
representante legal e principalmente pelo (s) responsável (eis) técnico, (s) acompanhada da seguinte 
documentação: - COMPROVAÇÃO de Pós Graduação e/ou Residência Médica/Título de Especialista 
para os Pediatras - COMPROVAÇÃO de registro ou inscrição no Conselho Regional de Medicina – 
(CRM), bem como no COREN para os Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.” Assim, considerando 
que a empresa não assinou o contrato; bem como descumpriu o subitem 32.15 do edital e a notificação 
que reitarava os itens 6.0 e 7.0 do Edital exigindo a Planilha de Custos acompanhada da Indicação do 
Sindicato de categoria e respectiva convenção coletiva de trabalho vigente; Considerando o disposto na 
lei 10.520/2002, Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras: (...) XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 
o respectivo licitante declarado vencedor; (...) XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo 
de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. Considerando 
o disposto no Decreto Federal nº 10.024/2019 Art. 48. Após a homologação, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital. (...) § 2º 
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 
ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada 
a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 
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registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49. Esta comissão decide 
julgar irregular a documentação apresentada, pois está em desacordo com o edital subitem 32.15, bem 
como examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital mediante análise da proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. Assim, nos termos da 
Lei 10.520/2002 art. 4 incisos XVI e XXIII, bem como no Decreto Federal nº 10.024/2019, desde já ficam 
convocados os interessados remanescentes classificados para sessão de continuidade do pregão a ser 
realizada na data de 02/12/2022 (segunda-feira) às 14:00 h, apresentando a documentação dos 
profissionais e Planilha de Custos acompanhada da Indicação do Sindicato de categoria e respectiva 
convenção coletiva de trabalho vigente para análise, negociação e habilitação. Franqueada a palavra e 
não havendo quem dela fizesse uso, e nada mais havendo, a Sra. Pregoeira, determinou o encerramento 
desta sessão e determinou a lavratura desta ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela 
Pregoeira e pelos Membros da Equipe de Apoio. 
 

 
 

Cláudia Tereza Pessin 
Pregoeira 

 
 

Membros da Equipe de Apoio: 
 
 
 

Silvana Soares de Camargo             Paula Silmara Steganha Dalaneze 
 
 
 

Bruna de Camargo Lopes 
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