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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ANÁLISE DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EDITAL – PP059-2019.
Trata-se de pedido de impugnação impetrado pela empresa FAMAP NUTRIÇÃO
PARENTERAL LTDA – CNPJ 00.583.890/0001-01, no âmbito da Licitação Pública no
059-2019 na modalidade Pregão Presencial cujo objeto é visando futuras e eventuais
contratações de Empresa(s) Especializada(s) para aquisição de material de consumo
(DIETAS PARENTERAIS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS), para atender as necessidades da
Unidade Municipal Materno Infantil - UMMI, de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Saúde no período de 12 meses.
No que importa à análise jurídica trata-se de pedido de correção de pontos do Edital que
deve ser analisado e interpretado de forma a privilegiar o interesse público, a autonomia, e a
oportunidade e conveniência da Administração, evidentemente obedecido o devido processo
legal.
Conforme destacado no parecer prévio correspondente a fase interna, entendeu a
Assessoria Jurídica do Município pela adequação da modalidade licitatória tendo sido
verificado que no presente caso, se encontravam atendidos os requisitos da lei no
10.520/2002, constando, justificativa, necessidade da contratação, definição de seu objeto,
exigências da habilitação, critério de aceitação de propostas, sanções por inadimplemento,
cláusulas de contrato com fixação de prazos, além dos indispensáveis elementos técnicos.
Também foi destacado no Parecer Prévio da Procuradoria Jurídica do Município que a
definição do objeto foi precisa, suficiente e clara, não existindo especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitassem a competição.
Passamos a análise do pedido de reforma do Edital:
I - ADMISSIBILIDADE
Assim, em sucinto exame preliminar de admissibilidade do pedido de impugnação, tem-se
que presentes, legitimidade, tempestividade e forma, pois, foi devidamente formalizado,
protocolizado, em forma de arrazoado com identificação dos pontos a serem atacados e
com a fundamentação para o pedido, restando admitido o pedido de impugnação o qual
passamos a examinar.
II - DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
A Requerente apresentou pedido de impugnação do Edital da Licitação – modalidade
Pregão Presencial no 059-2019, aduzindo em síntese que os itens 1 a 11 do Edital são
insumos utilizados para manipulação de Nutrição Parenteral. O produto é um composto de
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nutrientes manipulados de acordo com a prescrição médica para atender as necessidades
nutricionais do paciente de acordo com o critério médico. É imprescindível que uma única
empresa arremate todos os itens como lote único.
Pede para alterar o critério de julgamento do referido pregão e o objeto que são somente
dietas parenterais cuja manipulação deve acontecer conforme prescrição médica e
administração venosa.
III – CONCLUSÃO.
Diante do exposto, a Pregoeira decide admitir o pedido de impugnação interposto, com
amparo no art.4o, XXII da lei 10.520/02, alterar o critério de julgamento para menor preço
global e alterar o objeto para aquisição de dietas parenterais cuja manipulação deve
acontecer conforme prescrição médica e administração venosa, republicano a licitação para
8 dias úteis, encaminhe os autos do certame licitatório com a presente Decisão a Autoridade
Superior Competente.
Teixeira de Freitas, 27 de junho de 2019.
Maria Renilde Cardoso Machado - Pregoeira

DECISÃO - AUTORIDADE SUPERIOR - PP059-2019
O Secretário Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e com amparo no art. 109 da lei 8666/93 opino pela legalidade dos atos
praticados pelo Pregoeiro.
RESOLVE:
Manter a deliberação do Pregoeiro no sentido de DEFERIMENTO do recurso apresentado.
Publique-se para que todos interessados tomem conhecimento, servindo a presente decisão
de notificação para todos os prazos recursais.
Teixeira de Freitas, 27 de junho de 2019.
Fabiano Marily - Secretário
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