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RESPOSTA AO REQUIRIMENTO DE DESISTÊNCIA DE LICITAÇÃO PP 008-2020 CONSAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RESPOSTA AO REQUIRIMENTO DE DESISTÊNCIA DE LICITAÇÃO PP 008-2020 CONSAÚDE
A Empresa: OKEY MED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº
11.311.773/0001-05, vencedora dos LOTES I, II e IV.
Assunto: Resposta ao requerimento de desistência de lotes
Ilmo.: a(os) senhor(es)
Vossa empresa, encaminhou ao Departamento de Licitações e contratos, Pedido de
Desistência dos lotes I, II e IV, do Pregão Presencial n o 008/2020, Processo Administrativo n
o
024/2020, recebido em 30/04/2020.
Objetivando atender os ritos processuais legais e de responsabilidade administrativa,
comunicamos que no dia 03/04/2020 ocorreu sessão pública para o recebimento de
propostas e documentos relativo à licitação na modalidade Pregão Presencial no 008/2020 e
Processo Administrativo n o 024/2020, que tem por objeto Contratação de empresa
especializada no fornecimento de medicamentos, insumos e materiais hospitalares, com a
finalidade de suprir a necessidade da Policlínica Regional de Saúde, Unidade de Saúde
mantida pelo Consórcio Público Interfederativo de Saúde – CONSAÚDE, durante o exercício
de 2020, conforme descrito nas tabelas constantes no Anexos I
A sessão transcorreu normalmente, sendo as empresas credenciadas para a fase de lances,
pós a fase de lances, apurou-se as melhores classificadas, destacando-se a OKEY MED –
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.311.773/0001-05,
vencedora dos LOTES I, II e IV.
A sessão do certame acima referenciado, ocorreu dentro das normalidades, cumprindo as
exigências editalicias ora estabelecidas no ato convocatório. Informo também que a mesma
era composta por 05 (cinco) lotes, obtendo vencedores para todos os lotes, para os lotes:
01, 02 e 04, foi declarado vencedor a empresa: OKEY MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALATES E ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÕES EIRELI CNPJ 11.311.773/0001-05, na ocasião o representante não
assinou a ata da sessão, convocada para apresentação de proposta realinhada na data de
30/04/2020 pelo prazo de 48h00min, conforme a publicação do ato no D. O. do CONSAÚDE
de 30/04/2020.
Em seguida a empresa vencedora requereu a desistência dos lotes arrematados alegando
entre outras situações . . . devido ao combate à pandemia do coronavírus, houveram e hão
de haver cada vez mais impactos econômicos tantos nos setores privados, quanto nos
setores públicos. Com isso, atualmente a presente licitante enfrententa graves
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consequências causadas pelo presente momento, de modo que, por ter em sua cartela de
clientes mais de TREZENTOS municípios do estado, e por se tratarem em sua maioria de
municípios que possuem uma dotação orçamentária limitada, os mesmos fizeram acima do
previsto por esta licitante. . . ., e que, . . . Tendo em vista, que não fora assinada a Ata de
Registro de Preço, o que, abre a oportunidade de chamar o próximo licitante em ordem de
melhor colocação par que possa assumir a obrigação que seria avençada. Por entender
permissivo a liberação da licitante da possível obrigação pactual ante a não assinatura da
Ata de Registro de Preço, é que requer humildemente a desistência dos Lotes 01, 02 e 04.
Ao final requereu que seja acolhida a solicitação ora apresentada, e, com tais
esclarecimentos, que seja concedida a desistência dos lotes 01, 02 e 04 e de pleito
subsidiário, caso o ente no uso da sua faculdade optar por negar o primeiro requerimento, a
presente licitante se propôs a arcar com o prejuízo real e fornecer para o consórcio.
II – DOS FUNDAMENTOS

Passando à análise do procedimento, em que pese a empresa vencedora não ter assinado
a ata, a situação não caracteriza uma inexecução das obrigações assumidas uma vez que
assinou os documentos apresentados e deu vista nos documentos das demais empresas
presentes.
Quanto às demais justificações apresentadas, o registrado na ata da sessão, gera uma
expectativa de direito de contratação para a administração pública e atendimento de suas
necessidades, que por outro lado também, há um custo para tramitar um pregão e a
expectativa frustrada do planejamento de suas compras precedidas de licitação poderá
resultar em danos ao atendimento das necessidades da administração.
III – DA CONCLUSÃO
Ante as circunstâncias apresentadas, este Pregoeiro decide por NEGAR o Pedido de
Desistência dos lotes 01, 02 e 04 do Pregão Presencial n o 008/2020, Processo
Administrativo no 024/2020, formulado pela empresa OKEY MED – DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.311.773/0001-05,
Considerando os fatos e acatando o parecer jurídico deste consorcio, julgando todos
procedentes fica a empresa notificada para apresentação da proposta em consonância com
a ata do certame, em até dois dias uteis, sujeito as sanções prevista na lei 8.666, bem como
no edital. Fica convocado também para assinatura na ata do certame.

Flávio de Jesus Santos - Pregoeiro
portaria de nº 018/2019
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