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DESPACHO 

 

Recurso Hierárquico  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 – Processo nº 020/2021 

 

Objeto: Contratação e empresa para disponibilização de 02 (dois) profissionais na modalidade 

“Enfermeiras Padrão” para prestação de serviço junto as Unidades Básicas de Saúde.  

 

Relatório: 

 

    A empresa AUGE CARE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA 

apresentou Recurso Hierárquico, visando a inabilitação da empresa ALINE LEICO SEMURA 

LOPES ME, sob o prisma de que a mesma deixou de cumprir o requisito previsto no item 1.2 “c” do 

Edital que regula o Procedimento Licitatório – Pregão Presencial nº 006/2021, a qual tem com objeto a 

contratação e empresa para disponibilização de 02 (dois) profissionais na modalidade “Enfermeiras 

Padrão” para prestação de serviço junto as Unidades Básicas de Saúde. 

 

    No que tange a documentação apresentada pela empresa ALINE 

LEICO SEMURA LOPES ME através de sua representante verificou-se que não foi atendido 

conforme fora pedido no edital em epigrafa, em seu item 1.2. “c”, mesmo no momento da sessão o 

pregoeiro constando e a dando a oportunidade, mesmo sabendo de sua INABILITAÇÃO, concedeu o 

contraditório e a ampla defesa.  

 

Apresentada a resposta da empresa ALINE LEICO SEURA LOPES 

ME alegando a questão do pregoeiro ser soberano e também a indicação do artigo 43 em seu parágrafo 

1º da lei complementar 123/2006 abrindo prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de nova certidão 

por ser considerada microempresa. Valendo salientar que este prazo não seria indicado, pois a mesma 

não apresentou a certidão com prazo vencido e sim não foi realizada a apresentação da certidão 

solicitada na habilitação do edital do referido ao Pregão Presencial. 

 

    Por derradeiro, pleiteou que caso o recurso não fosse acolhido, fosse a 

empresa ALINE LEICO SEURA LOPES ME INABILITADA por não apresentada de certidão 

referente ao item 1.2 “c” do Edital do Pregão Presencial 006/2021. 

 

    Encaminho o procedimento ao Setor de Licitação para que publique-

se a próxima sessão de abertura e dar prosseguimento ao certame. 

 

    Cumpra-se, Publique-se e Comunique-se. 

 

 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 03 de março de 2021. 
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