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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 04/2020

Aos doze dias de maio do ano de dois mil e vinte, às 08:30 horas (oito horas e trinta minutos), reuniram-se na Sede
SAAE, a Pregoeira Jeice Aparecida Rossi, nomeada pela Portaria n° 03/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 2020 para a
realização da sessão pública do pregão presencial n° 04/2020. Decreto n° 2857 07 de abril de 2020.

Cm razão da pandemia do Coronavírus COVID-19 que o Brasil e o restante do mundo estão enfrentando, motivo

pelo qual foi declarada situação de emergência no município pelo Decreto n° 2840, de 20 de março de 2020,
prorrogada pelo Decreto n° 2857 de 07 de abril de 2020 e estado de calamidade pública pelo Decreto n° 2842, de
21 de março de 2020 e ainda o recente Decreto estadual n° 64.967, de 8 de maio de 2020 de prorrogação da
quarentena em todo o Estado de São Paulo, esta pregoeira, juntamente com o Diretor Geral Interino do SAAE,
decidem SUSPENDER o presente pregão, de modo a preservar a saúde dos participantes e demais servidores
públicos desta Autarquia. Tal suspensão justifica-se pelo fato do grande comparecimento inesperado de
participantes na sessão pública, imprescindível apontar que foi inesperado por conta que nos últimos pregões
presenciais para este objeto nunca houve o comparecimento de um número tão grande de participantes como
neste, destacando ainda que no último, ocorrido no ano de 2019, haviam apenas 05 (cinco) empresas presentes e
baseando-se nestes dados a autarquia acreditou que seria seguro a realização da sessão presencial no local que
habitualmente é utilizado para essa finalidade. Entretanto, o número de participantes praticamente quadruplicou em
relação ao último certame, o que em tempos normais caracteriza uma situação muito melhor, pois aumenta a ampla
competitividade e consequentemente busca pela proposta mais vantajosa à Administração Pública Indireta,
princípios que são basilares nos processo licitatórios, importando destacar ainda. que em uma situação diferente, ou
seja, normal, sem a pandemia e todas as suas consequências, a sessão poderia ser plenamente realizada no local
que foi desde o início designado. Contudo, na conjuntura atual é impossível utilizar este local para a realização da
sessão pública desta licitação, de modo a permitir a participação segura de todos os licitantes e dos servidores
públicos da autarquia do contágio da aludida doença, já que é impraticável o distanciamento seguro recomendado
("pela OMS (Organização Mundial de Saúde), Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e
NNe'demais autoridades competentes.
Diante de toda a situação exposta, fica, portanto, suspenso o presente pregão presencial até segunda ordem,
ressaltando que será avaliado e designado um novo local neste município que permita o distanciamento seguro
recomendado pelas autoridades competentes para a participação de todos os interessados no certame licitatório,
marcando-se então uma nova data para realização da sessão presencial, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido. nos termos do artigo 21 § 4° da Lei 8.666/93.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Senhora Pregoeira e diretor geral
interino do SAAE.
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