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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 091/2020 - PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE
PREÇOS Nº 007/2020-SMS
O Secretário Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, com lastro no Art. 109, § 4º, Lei
Federal 8.666/93, RESOLVE acatar as decisões Pregoeiro Oficial, que INDEFERIU a peça
impugnante, impetrada pela empresa BH FARMA COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n°.
42.799.163/0001-26, determinando o prosseguimento do certame.
Teixeira de Freitas – BA, 11 de março de 2020.
________________________
HEBERT CHAGAS - Secretário Municipal de Saúde

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 007-2020 - BH FARMA
OBJETO: Pregão Presencial/Registro de Preços, destinado à futura e eventual contratação
de empresa especializada, destinada ao fornecimento de medicamentos, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município.

REQUERENTE – BH FARMA COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 42.799.163/0001-26.

Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade do referido pedido de
esclarecimento.
A solicitante protocolou sua Irresignação, no dia 10 de março de 2020. A peça protocolada
pela empresa encontra-se lastreada no Art. 41, §2º, da Lei de licitações, portanto deve ser
conhecida e apreciada, eis que foi interposta tempestivamente.

2. DOS FATOS E ANÁLISE.
2.1 Argumenta a impetrante em sua peça impugnatória, quanto ao prazo de entrega
estipulado na peça editalícia, no Título XI, que estipula o prazo máximo para entrega, sendo
de 03 (três) dias, após a ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de
Saúde, deste município.
2.2. Argúi ainda que o prazo adequado para as realizações das entregas das mercadorias,
Chave de verificação: domtdf003405c911032020

Pág.: 1 de 2

Edição nº.3405 - XIV - Quarta, 11 de março de 2020

deveria ser de no mínimo 30 dias, e que caso esta demanda não seja atendida, que se
inclua na peça editalicia a possibilidade de o futuro vencedor do objeto licitado, seja
permitido a prorrogação do prazo estabelecido inicialmente na peça editalícia.
3. DOS PEDIDOS
Requer a manifestante que seja seja alterado a peça editalicía, exigindo que o edital
preveja que o prazo mínimo para as estregas do objeto licitado seja de 30 (trinta) dias, ou,
que em se mantendo a exigência inicial, inclua-se a permissão de prorrogação do prazo
inicialmente estabelecido.
4. DO MÉRITO:
A impugnante solicita alterações no Edital, de forma a elevar o prazo de entrega.
Inicialmente cumpre frisar que a estipulação do prazo para entrega de material é uma
discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, levando em
consideração a prática do mercado, visando sempre o interesse público. Não há dispositivo
legal que imponha prazo mínimo para entrega de material. O prazo de 03 (três) dias para
entrega do objeto licitado é perfeitamente viável, mostrando-se compatível com a realidade
do mercado. Não parece razoável que a Administração se ajuste à logística de entrega de
uma determinada empresa, quando o mercado atual mostra-se perfeitamente capaz de
atender ao solicitado no Edital. O fato da impugnante mencionar violação aos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade não devem prosperar, pois, caso seja acolhida acarretará
também prejuízo aos aos pacientes usuários das Unidades de Saúde deste município, vez
que o objeto trata-se de medicamentos e a municipalidade carece urgentemente em adquirir
os mesmos para atender a demanda popular.
5. DA DECISÃO:
Ante o exposto, conheço da impugnação para, no mérito, julgá-la improcedente, mantendose inalterados os termos do edital do Pregão Presencial/Registro de Preços nº. 007-2020.
Remeta-se com lastro no art. 109,§ 4º, da lei 8.666/93 os autos do processo administrativo à
Autoridade Superior, para deliberação
Teixeira de Freitas, 11 de março de 2020.
Alan Rodrigues Pereira - Pregoeiro
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