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__________________________________________________________________________________ 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

Processo Licitatório nº 15/2019 

Pregão Presencial nº 12/2019 

Aquisição de material de expediente, copa e cozinha, material de limpeza e gêneros 

alimentícios. 

 

Nos termos da ata da sessão pública realizada no dia 28 de agosto de 2019, a licitante 

proponente 2M DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitada do certame porque apresentou a certidão 

negativa de débito municipal vencida. Entretanto, por estar enquadrada na categoria de microempresa 

teve a oportunidade de ser habilitada no certame após lhe ser concedido os benefícios do § 1º do art. 

43, da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou seja, abriu-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias, para comprovar a sua regularidade perante a fazenda pública 

municipal. Não obstante a concessão do prazo, a licitante proponente em comento quedou-se inerte e 

após expirado o prazo a servidora Cristina Mirian de Sousa Mello, através de contato telefônico, foi 

informada pelo representante legal da licitante que ela não havia conseguido regular a situação fiscal. 

Deliberação da Pregoeira. Diante do exposto, outra decisão não resta senão ratificar a inabilitação da 

licitante proponente 2M DISTRIBUIDORA LTDA porque não comprovou a sua regularidade fiscal 

perante a fazenda pública municipal. Sendo assim, os itens que a ela haviam sido adjudicados tornam 

sem efeito e serão adjudicados às licitantes proponentes classificadas em segundo lugar. Em contato 

desta pregoeira com representante da licitante proponente DISTRIBUIDORA FJM COMÉRCIO LTDA 

foi noticiado que aceitaria fornecer os itens 17 e 18, referente ao Lote 02, porém, pelo valor constante 

na sua proposta comercial, condição esta que foi aceito pela pregoeira, haja vista que o valor ofertado 

está dentro do que se pratica no mercado. Portanto, fica adjudicado os itens 17 e 18 do Lote 02 à 

licitante proponente Distribuidora FJM Comércio Ltda que irá fornecer os itens 03, 37 e 38 do Lote 

01 ao preço global de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais) e os itens 17 e 18 do Lote 02 ao 

preço global de R$ 5.376,00 (cinco mil trezentos e setenta e seis reais), totalizando em R$ 6.510,00 

(seis mil quinhentos e dez reais), nas condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em 

concordância ao edital. O item 22 do Lote 02 fica prejudicado. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o 

presente instrumento. 
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