
 
 
 
 

 
 

P
ág

in
a1

 

D E C I S Ã O 

 
Processo nº: 000045/2020 
Assunto: Pregão Presencial n° 001/2020, 
 
Em síntese, aos autos administrativos versa sobre pedido de contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de administração de “Cartões Vale Alimentação/Refeição”, com fito a 
atender as necessidades desta fundação. 
 
Em fls. retro dos autos, proferi decisão autorização a realização de procedimento licitatório (pregão) 
para a contratação de empresa apta a prestar o serviço pretendido. 
 
Fora expedido o competente edital com previsão de realização do certame no dia 04/03/2020. No 
entanto, em pedido de esclarecimento, expedi nova decisão em 02/03/2020, onde o certame ficou 
prorrogado para o dia 01/04/2020, conforme consta dos autos. 
 
Em 16/03/2020, o Chefe do Poder Executivo Municipal emanou o Decreto n° 355, onde fica declarada 
situação de emergência em saúde pública em decorrência da pandemia internacional que vem sendo 
ocasionada pelo coronavírus (COVID-19). 
 
Diante da necessidade de isolamento social dos indivíduos, bem como a necessidade de evitar 
aglomerações de qualquer natureza, a suspensão do presente certame licitatório se faz necessário por 
ora. 
 
Decidi SUSPENDER o Pregão Presencial n° 001/2020, por tempo indeterminado, em decorrência da 
fundamentação acima, conforme fl. retro. 
 
Considerando que na última semana o Governo do Estado, por meio do DECRETO Nº 4636-R, DE 19 DE 
ABRIL DE 2020, que estabeleceu o mapa de risco do Estado com relação à Covid-19, caracterizando o 
município de Linhares como de Risco Baixo, dessa forma, autorizando o retorno em horário especial 
das atividades econômicas; 
 
Diante de tais fatos e apontamentos, DECIDO eliminar o efeito da decisão pretérita, retornando os 
atos processuais ao seu curso normal, de forma que, fica marcado para o dia 12/05/2020, às 09:00 h, 
a realização da Licitação na modalidade Pregão na forma Presencial, sob o regime do MENOR PREÇO 
(MAIOR DESCONTO SOB A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SENDO PERMITIDO TAXA ZERO E/OU 
NEGATIVA), para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
administração de “Cartões Vale Alimentação/Refeição”. 
 
Publique-se na imprensa oficial e comunique-se à equipe de Pregão. 
 

Linhares (ES), 27 de abril de 2020. 
 

Original assinado 
Me. Jussara Carvalho de Oliveira 

Presidente da Fundação Faceli 
 


