
MUN!GíPIO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

SEGRETARIÂ II/Iu,rI!C!PAL DE sAÚDE

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PREGÃO

ELETRôNICO N. OOg-FMS/2021

REFERÊNClA: EDITAL PREGÃo ELETRÔNIco N. oO9-FMS/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PATA AQUISIçÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA
DE PARTO NATURAL - CPN, do município de Barrêiras-BA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 120412021

Trata-se de impugnaçôes ao Edital do pregáo êletrônico acima
mencionado, apresêntado através dos representantes legais das sêguintês
empresas;

- ADROVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME.

I - DA ADMISSIBILIDADE

Destaca-sê que a data de abêrtura das propostas do Pregáo Eletrônico
no 009-FMS/2021 está prevista para ocorrer às 08:15 horas, do dia '17 de
setembro de 2021, conforme amplamente divulgado no DIARIO OFICICAL; no
sítio do Banco Brasil: www.licitacoes-e.com.br; no endereço
https://portaldatransparencia.barreiras.ba.gov.br/licitacoes/, Desta forma, a
impugnação protocolâda via e-mail no dia '13 de setembro obedeceram o prâzo ê
a forma dispostos no edital.

II - DAS ALEGAçOES

Em âpêrtada síntese, a impugnante alêga a necessidade de retificar p]-
edital em relaÇão ao exposto ã seguir: \f

Ruâ Vasco da Gamq N'ió0 Vila Regini CFP. 17.806 1l I Barrciras Bâhia
I elefone: (77):i6 ll'8100 [-mai]: saudelrlbaúeiras.ba.gov.br



MUNIGiPIO DE BÂRREIRAS
ESTADO DA EAHIA

SECRETARIA MUNICTPAL DE SAÚDE
A) A impugnantê rêquêr sê dignê e llustrê Comissão de Licitação
procêder a alteração do edital, Dromovendo modificacáo no prazo dê
êntrêqe. No edital consta que os equipamentos e materiais permanentês

devêm sêr êntrêquês no prazo máximo de 10 (dez) dias. após solicitaÇão
oficial do setor solicitante da Secretaria Municipal de Saúde. A impuqnantê
alega e requer que o prazo para a êntrêqa seia altêrado para 30 ítrinta) dias,
aleqando ser este o prazo necessário para quê as êmprêsas licitantes
consiqam entregar os produtos.

III - DA ANÁLISE DO MÉRITO

De conhecimento da impugnação apresentada, passâ-se a analisar as

alegaçôes da empresa lmpugnante, no que diz respeito a natureza, as

formalidades e as lêgalidade do requerimento.

Antes de adentrar nas razÕes das petição, convém destacar que o
Editalé o ato pêlo qual a Administraçâo torna público seu propósito de adquirir um

objeto ou a prestaçáo de um serviço determinado, estabelecendo os requisitos

exigidos por lei para a habilitação dos licitantes e a elaboração das rêspectivas
propostâs, regulando os têrmos segundo os quais os avaliará, bem como fixando
as cláusulas do futuro contrâto.

Consiste, portanto, no documento fundamental da licilaçáo, por isso se
afirma, em feliz observaçáo, que o edital é a lei interna do certame, devendo o

pregoeiro utiliza-lo nãs condiçÕes e com base nos dispositivos nele contido.

É sabido que o processo licitatório visa selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administraçáo Pública, com observância do pÍincípio da

isonomia, em que a vantagem se relaciona com a satisfação do interesse público

na execução do contrato, ante o cumprimento das exigências contidas nas

normas editalícias, cogentes e imperativas a todos os envolvidos no processo,

vinculando Administraçáo Pública e licitantes.

Como é sabido o aftigo 24 do Decrêto Fêderal no. 10.024119, dispõe
que, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregáo, Oor rq6!-
eletrônico, na Íorma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à datâ fixadeJ
paÍa âbertura da sessáo pública, senâo vejamos:

Rua Vasco da Gania. N" 160. Vila Resnra. CEP. ,17 806-l1l - Baffeirôs Bahja
lelelinre: (7?)lóll 8100 [ mail] sardeaalLrarreiras.bâ.So!.br
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MUNICíPIO DE BARRETRAS
ESTADO DÂ BÂH]A

SECRETARIA MUNTGIPAL DE SAÚDE

§ 10 A impugnação não possui efeito suspensivo e
caberá ao pregoeiro, auxiliâdo pelos responsáveis pela

elaboraçáo do editâl ê dos ânexos, dêcidir sobrê a

impugnaçâo no prazo de dois dias úteis, contado do
data de recebimento da impugnaçâo.

No caso sob análise, verifica que a emprcsa acima descrita, utilizou do
quanlo previsto na norma que regula o procedimento licitatório e manifestou suas
inresignaçáo em face do Edital que Íora disponibilizado para o processo

administrativo em comento.

Uma vez apresentados os argumentos da empresa ora impugnante, e

verificado que cumpriam os requisitos de admissibilidade do expediente, cabe-nos
ânalisâr suâs razôes de recurso, com base nos íundamentos previsto na Lei

8.666/93 ê demiâs ordenamêntos que versa sobre ã matéria.

Premeiramentê, competê ao servidor a fiel observância aos princípios

da Legalidade e vinculaçáo ao instrumento convocatório, eis que os mesmos
norteiam as decisôes e os procedimentos adotados na condução da licitaçáo, ou

seja, deve observar o quato previsto no artigo 3'da referida lei, in causa:

Art. 3" A licitação destina-se a garantir a observáncia
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administraçâo e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e

será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, .da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e

dos que lhes são correlatos.

Vide quê a emprêsa impugnantê êm sua manifestaçáo trouxe a bailF--
inresignaçÕes em face do Edital, como pode ser observado alhures, e nesfuí

Rua Vasco da aiama N" 360, Vila Regina. CIP. ,17.806-1 I I - Bârrcirlis Bahi.r
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N'IT'NIGíPIO DE BARRETRAS
ESÍÂDO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

desiderato, deve ser analisado de pêrsi se os mesmos compromêtem o processo

em sua plenitude.

Diante dos aspectos enfatizâdos alhures, entendemos que os aspectos

levantados não devem ser acãtâdos. No tocante à exigência que consta no

edital, de que os equipamentos ê materiais pêrmanêntes devem sêr
entrequês no Drazo máximo dê í0 (dêz) dias. após solicitacâo oÍicial do
sêtor solicitantê da Secreta a Municipal de Saúde, conformme preconiza o
iten 5 e subitem 5.1 estabelecido no Termo de Referência, anexo I do Edital,

devendo ser mantido tâl êxiqência, ademais fica mantido e ratiÍicado o prazo de

entrega de até 10 (dêz) dias após solicitaçáo oficial do setor solicitante da

Secretaria Municipal de Saúde.

VIII- DA CONCLUSÃO

Diante das razóes e fundamentos expostos, conheço das lmpugnaçóes

apresentadas pela â êmpresa ADROVANDRO LUIZ FRAPoRTI - ME, pâra

neqarihes provimento, Ato continuo, no mérito, com base nas razóes de fato ê

de direito acima desenvolvidas, decido pala lllplqgedêlgie do pedido formulado.

Publique-se.

Barreiras - BA, 15 de setembro de 202í.

Melchised
Secretádo

EVêS
de Saúde
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