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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR EM 22-03-2020- PP007-2020 - MEDICAMENTOS DROGAFONTE
O Secretário Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas-BA, com lastro no Art. 109, § 4º, Lei
Federal 8.666/93, RESOLVE RATIFICAR as decisões Pregoeiro Oficial, que subsidiado por
Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, INDEFERIU a peça recursal,
impetrada pela empresa DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ n°.08.778.201/0001-26,
determinando o prosseguimento do certame.

Teixeira de Freitas – BA, 22 de abril de 2020.

________________________
HEBERT FERNANDES CHAGAS
Secretário Municipal de Saúde

DECISÃO PREGOEIRO - PP007-2020 - DROGAFONTE
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 – DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ n°.08.778.201/0001-26.

1. DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade da peça recursal.
A solicitante protocolou sua Irresignação, no dia 20 de abril 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.
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2. DOS PEDIDOS
Requer a manifestante que seja revogado ato de desclassificação aplicado a empresa
Drogafonte Ltda em respeito ao princípio da competição ou ampliação da disputa,
permitindo sua participação no certame.

3. DA DECISÃO:
Considerando, que a discussão acerca do alcançe da penalidade prevista no Art. 87, inciso
III, Lei Federal n°. 8.666/93 não está pacificada, seja na doutrina ou jurisprudência;
Considerando, que os agentes públicos têm o dever de tomar decisões com vistas a
proteger os órgãos públicos, evitando rejuízos ao erário;
Considerando, que o agente público pode vir a responder cívil, penal e administrativamente
por permitir que uma empresa penalizada participe de um certame licitatório;
Considerando, que o poder Judiciário já proferiu diversas decisões com vistas a impedir que
empresas na mesma situação da recorrente participem de licitações em qualquer órgão.
Considerando ainda, Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, que
opinou pela manutenção da decisão do pregoeiro que declarou como IMPEDIDA a
recorrente.
Fica INDEFERIDO o recurso contra o IMPEDIMENTO da empresa DROGAFONTE LTDA,
inscrita no CNPJ n°.08.778.201/0001-26.
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, 22 de abril de 2020.

Alan Rodrigues Pereira
Pregoeiro

Chave de verificação: domtdf003432c322042020

Pág.: 2 de 2

