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PROCESSO: IMPUGNAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES
DE
MEDICAMENTOS,
MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS,
MATERIAIS
HOSPITALARES, OUTROS CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
IMPUGNANTE: DANIELA CARVALHO SOUSA
IMPUGNADO: PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA - BA

DECISÃO.
Vistos etc.

A Analista Jurídico, Sra. DANIELA CARVALHO SOUSA, CPF nº 018.420.461-52,
moveu o presente Ato de Impugnação de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº
031/2022, alegando que existem irregularidades no edital.
Com vista dos autos a Pregoeira emitiu Despacho opinando pela procedência do
pedido de impugnação.

RELATOS. DECIDO.

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO:
Temos a considerar que a publicação do Aviso da Abertura do procedimento licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2022 ocorreu em 11/11/2022, com sessão
marcada para 25/11/2022.
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As fases preparatória e externa foram totalmente realizadas com base na legislação
vigente.
Com fulcro no art. 24 do Decreto Municipal nº 003/2020, qualquer pessoa poderá
impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no
edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
Conforme o item 25.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 031/2022 cabe ao Pregoeiro,
auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
O pedido de impugnação foi encaminhado em 21/11/2022, portanto, dentro do prazo
cabível.

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:
Em suas razões, a Sra. DANIELA CARVALHO SOUSA aponta a necessidade de
observância do Código de Defesa do Consumidor; da Certificação de Conformidade
com as Normas Técnicas ABNT (NBR’s); para tanto apresenta explanações e solicita
impugnação quanto ao seguinte:
a) Quanto ao item 19 do Lote III:
Item 19: AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA
LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100%
POLIPROPILENO.
Saliento que a Matéria-Prima exigida na descrição do item não atenderá os
requisitos de ensaios para emissão de Laudos previstos na NBR 16693/2018, o
que tornará o item impróprio para uso do seus colaboradores e terceiros.
Afim de torna o item próprio para o consumo a Matéria-Prima a ser exigida tem
que ser o SMS (hidro-repelente) ou LAMINADO (impermeável).
Ademais, informo que a NBR nº 16693/2018, que tem que ser exigida pra o item,
especifica os requisitos e os métodos de ensaio para avaliação das
características de aventais e roupas privativas para procedimentos não
cirúrgicos, de uso único ou reutilizáveis, utilizados como produtos para saúde por
pacientes e profissionais de saúde, quais são:
Eficiência da filtração bacteriológica,
Resistência à penetração de líquido,
Resistência ao rasgo – seco,
Resistência ao rasgo – úmido,
Resistência à tração – seco,
Resistência à tração – úmido
Por mais, é necessária à apresentação do Certificado de Aprovação – CA,
emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, orientado pela NR
6/2018.
Ainda solicito informar se o produto poderá ser apresentado também nas cores
AZUL ou VERDE?
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Assim, recomenda-se a retificação da descrição do item, conforme apontamento
acima.
b) Quanto ao item 20 do Lote III:
Item 20: AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL :SMS, TAMANHO :G,
GRAMATURA:CERCA DE 50 G/CM2, COMPONENTE:TIRAS PARA FIXAÇÃO,
CARACTERÍSTICA
ADICIONAL:MANGA
LONGA,
PUNHO
MALHA,
IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE :USO ÚNICO, ADICIONAL:COM BARREIRA
BACTERIANA E VIRAL.
Cabe esclarecer quanto a matéria-prima que está sendo exigida, visto que é
cobrado que o item seja em SMS (hidro-repelente) e IMPERMEÁVEL (laminado).
Assim, solicito que essa Prefeitura esclareça em qual matéria-prima poderá ser
entregue o Avental.
Ainda quanto a esterilidade exigida, informar se o item trata-se de Avental para
uso Cirúrgico? Em caso positivo, deverá ser exigido dos licitantes que seja
apresentado o laudos previstos na Norma da ABNT NBR 16064/2022, que
especifica os requisitos e métodos de ensaio para aventais e campos cirúrgicos
de uso único e reutilizáveis, utilizados como dispositivos médicos para pacientes,
equipe clínica e equipamentos.
Esta A NBR 16064/2022, traz os métodos de ensaios os quais os aventais
devem passar para terem os laudos que estão apto para uso, quais sãos:
Penetração microbiana – estado seco
Penetração microbiana – estado úmido
Limpeza microbiana/carga biológica
Liberação de partícula
Penetração de líquido
Resistência ao estouro – estado seco
Resistência ao estouro – estado úmido
Resistência à tração – estado seco
Resistência à tração – estado úmido
Todavia, caso o Avental não seja para procedimentos cirúrgico, cabe informar
que não a necessidade de esterilidade exigida, sendo portanto cabível a
exigência dos laudos descritos na alínea “a” desta impugnação.
Assim, recomenda-se a retificação da descrição do item, conforme apontamento
acima.
c) Quanto ao itens 68, 69 e 70 do Lote III:
Item 68: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO SMS,
GRAMATURA
/
ESPESSURA:CERCA
DE
50
G/M2,
APRESENTAÇÃO:FOLHA, TAMANHO:CERCA DE 100 X 100 CM, TIPO
USO:USO ÚNICO.
Item 69: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO SMS,
GRAMATURA
/
ESPESSURA:CERCA
DE
50
G/M2,
APRESENTAÇÃO:FOLHA, TAMANHO:CERCA DE 50 X 50 CM, TIPO
USO:USO ÚNICO.
Item 70: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO SMS,
GRAMATURA
/
ESPESSURA:CERCA
DE
50
G/M2,
APRESENTAÇÃO:FOLHA, TAMANHO:CERCA DE 80 X 80 CM, TIPO
USO:USO ÚNICO.
Por tratar o item de material para esterilização, este tem que obedecer o que é
especificado na Norma da ABNT NBR 14990-6/2009, a qual especifica os
requisitos para sistemas e materiais de embalagem para esterilização de
produtos para saúde de uso único confeccionados em não tecidos.
d) Quanto ao itens 167 e 170 do Lote III:
Item 167: MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL:SMS, CAMADAS:3 CAMADAS C/
DOBRAS, FIXAÇÃO:TIRAS ELÁSTICAS, ADICIONAL:C/ CLIPE NASAL,
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COMPONENTES:FILTRAÇÃO
DE
PARTÍCULAS
MÍNIMA
DE
95%,
ESTERILIDADE:USO ÚNICO.
Item 173: MÁSCARA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS
ELÁSTICAS COM CLIPE NASAL E HIPOALÉRGICO, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO
CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BFE
99%, PARA PARTÍCULAS 0,1MICRON.
Para os itens supracitados, não foi identificada em sua descrição, a necessidade
de que ele atenda à norma descrita na ABNT NBR nº 15052/2021, a qual
especifica os requisitos de confecção, projeto, desempenho e métodos de ensaio
para as máscaras de uso odonto-médico-hospitalar.
A NBR 15052/2021, traz os requisitos para as máscaras de uso odontomédicohospitalar por nível de desempenho, são eles:
Eficiência de filtração bacteriana (BFE),
Pressão diferencial,
Eficiência de filtração de partículas submicrônicas a 0,1 μm,
Resistência a fluídos, pressão mínima, em pascals, para resultado do passe,
Propagação de chama.
e) Quanto ao item 174 do Lote III:
Item 174: MÁSCARA, TIPO:RESPIRADOR, TIPO USO:FILTRAGEM
BACTERIANA >95%, P/PARTÍCULAS 0,3MICRA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:APROVADO PELO NIOSH N 95, FORMATO:4 CAMADAS.
Não consta no descritivo acima que o item deverá obedecer as normas técnica
da ABNT a NBR 13698/2011, a qual especifica os requisitos para as peças
semifaciais filtrantes para as partículas, utilizadas como equipamentos de
proteção respiratória do tipo purificador de ar não motorizado.
A NBR 13698/2011, traz os requisitos para as máscaras e o esperado em seu
desempenho, são eles:
Material,
Parte desmontável,
Resistência à vibração,
Resistência à temperatura,
Simulação de uso,
Resistência à respiração,
Penetração (ensaio com cloreto de sódio),
Penetração (ensaio com aerossol oleoso),
Tração na válvula de exalação,
Vazamento na válvula de exalação,
Conteúdo de CO²,
Inflamabilidade,
Tirante.
Ante a descrição deste item, é necessária também a apresentação do Certificado
de Aprovação – CA, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE,
orientado pela NR 6/2018.
Assim, recomenda-se a retificação da descrição do item, conforme apontamento
acima.

3. DA DECISÃO:
Os atos desta administração baseiam-se única e exclusivamente nas normas legais e
jurisprudenciais, buscando sempre preservar os princípios legais e constitucionais que
regem administração pública e os processos de compras e contratações públicas.
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Assim temos como imperiosa a exigência editalícia de completa documentação e
certificação dos licitantes, resguardando desta forma a boa qualidade dos produtos e
equipamentos a serem fornecidos, que objetivamente servirão à saúde dos cidadãos
munícipes.
De acordo com a legislação vigente, os procedimentos licitatórios deverão
compulsoriamente exigir dos participantes algumas documentações e certificações, tais
como Anvisa, Alvará Sanitário, entre outros.
Cumpre esclarecer que conforme a Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, os
dispositivos médicos são classificados como bens e devem ser submetidos ao controle
e fiscalização sanitária pela ANVISA.
Considera-se dispositivos médicos os produtos de saúde, tais como: equipamentos,
aparelhos, materiais, artigos ou sistemas de uso ou aplicação médico-hospitalar,
destinados à prevenção, diagnóstico, tratamento e que não utiliza meio farmacológico,
imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos,
podendo, entretanto, ser auxiliador em suas funções por tais meios.
A ANVISA regulamenta os materiais médico-hospitalares, dentre os quais se incluem
alguns tipos de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, destinados a profissionais
de saúde, como máscaras, luvas, aventais cirúrgicos e equipamentos de proteção
respiratória utilizados por profissionais da saúde em suas áreas de atuação.
Após as devidas análises técnicas junto aos responsáveis pela elaboração do Termo
de Referência, entendemos que as alterações ora aprovadas são necessárias para
resguardar a legalidade do presente processo, conforme abaixo:
Para o item 19 do Lote III, esclarecer quanto a matéria-prima, se será o SMS
(hidro-repelente) LAMINADO (impermeável). Sanar e retificar quanto a
exigência de apresentação dos laudos previstos na NBR 16693/2018. Ainda,
exigir a apresentação do Certificado de Aprovação – C.A, emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; informar se o produto poderá ser
apresentado nas cores VERDES e AZUL?
A matéria prima exigida para o item 19 não há necessidade que seja de SMS
(hidro-repelente e laminado), pois, o seu uso será para procedimento não
cirúrgicos e não invasivos. A descrição do item sana as informações necessária
que deve ter no produto, sendo um avental descartável de gramatura 30g/m 2,
manga longa e de TNT com 100% polipropileno. O quesito de cor do produto não
interfere para a sua finalidade de uso, podendo ser em qualquer tonalidade
desde que siga o quesito da gramatura, tamanho da manga e matéria prima
(TNT), não havendo necessidade de ser confeccionado com SMS.
AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA,
PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, TNT 100% POLIPROPILENO.
DEVERÁ ATENDER A NBR 16693/2018.
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Para o item 20 do Lote III, esclarecer quanto a matéria-prima, se será o SMS
(hidro-repelente) LAMINADO (impermeável). Sanar e retificar quanto a
exigência de apresentação dos laudos previstos na NBR 16064/2022; caso
não se trata de um Avental para uso Cirúrgico, que seja exigido as
documentações prevista no item 5.3 desta impugnação;
Para o item 20 a matéria exigida é o SMS, visto que, a finalidade não será para
uso em sala de cirurgia ou qualquer outro procedimento cirúrgico, mas, para
procedimentos invasivos que são geradores de aerossóis e gotículas e que há a
necessidade de um material que seja impermeável, como por exemplo para
intubação oro traqueal, aspiração de pacientes e banho no leito, oferecendo uma
barreira protetora adequada para o profissional que fará uso do equipamento.
Para isso, tal material deve seguir as novas preconizadas na NBR 16064/2022
considerando a sua impermeabilidade, resistência a penetração de líquidos,
repelente e de uso único.
AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL: SMS, TAMANHO: G, GRAMATURA:
CERCA DE 50 G/CM2, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO MALHA,
IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, ADICIONAL:COM BARREIRA
BACTERIANA E VIRAL. DEVERÁ ATENDER A NBR16064/2022.
Para os itens 68, 69 e 70, sanar e retificar quanto ao atendimento dos
requisitos da NBR 14990-6/2009;
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO SMS, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 50 G/M2,
APRESENTAÇÃO:FOLHA, TAMANHO:CERCA DE 100 X 100 CM,
TIPO USO:USO ÚNICO. DEVERÁ ATENDER A NBR 14990-6/2009.
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO SMS, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 50 G/M2,
APRESENTAÇÃO:FOLHA, TAMANHO:CERCA DE 50 X 50 CM, TIPO
USO:USO ÚNICO. DEVERÁ ATENDER A NBR 14990-6/2009.
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO SMS, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 50 G/M2,
APRESENTAÇÃO:FOLHA, TAMANHO:CERCA DE 80 X 80 CM, TIPO
USO:USO ÚNICO. DEVERÁ ATENDER A NBR 14990-6/2009.
Os itens deve seguir os requisitos da NBR 14990-6/2009.
Para os itens 167 e 173, sanar e retificar quanto a exigência de atendimento
de apresentação dos laudos previstos na NBR 15052/2021;
O item 167 e 173 deve fazer alteração. A máscara cirúrgica descrita não há
necessidade de ser confeccionada em SMS, principalmente devido à dificuldade
de encontrar no mercado a caixa de máscara cirúrgica confeccionada com SMS.
A máscara descartável cirúrgica para os serviços prestados pode ser de TNT
100% polipropileno com 3 camadas de tecido não tecido (TNT). Além disso,
especificar a taxa de filtração mínimo para esse tipo de máscara em 95% não
condiz com a descrição do produto. Visto que, diante os produtos de máscara de
proteção no mercado que oferece essa taxa de filtração é a N95 do tipo Pff2 que
oferta até 95% de filtração. Assim, o produto deve seguir a NBR 15052/2021
considerando o tipo de máscara cirúrgica e não respirador.
Para o item 174, sanar e retificar quanto a exigência de atendimento de
apresentação dos laudos previstos na NBR 13698/2011, bem como
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apresentação do Certificado de Aprovação C-A. emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE;
O item 174 deve ser inserido a exigência da NBR 13698/2011 visto que é uma
máscara tipo respirador que será utilizada para procedimentos geradores de
aerossóis e gotículas (intubação oro traqueal, sondagens e aspiração)
ocasionando um contato direto com o paciente e com secreções. Além disso,
inserir na descrição que a máscara do tipo respirador pff2 deve ser sem válvula
exala tória.

Portanto, considerando que não é o intuito do Município alijar licitantes, muito pelo
contrário, todos os procedimentos visam garantir os princípios basilares da licitação
pública, tais como a isonomia, competitividade, legalidade e eficiência, principalmente
quanto ao atendimento das Normas Brasileiras Técnicas e legislação aplicável, serão
realizados os devidos ajustes em edital, com atendimento de requisitos técnicos
relativo as NBR’s para os itens 19, 20, 68, 69, 70, 167, 173 e 174, bem como o
Certificado de Aprovação para os itens 19 e 174 do Lote 03.
Desta forma, podemos perceber que todos estão em conformidade com a legislação,
garantido a qualidade dos produtos. No mais, ao formular o Edital, a Administração
Pública deve respeitar os requisitos legais e os princípios das contratações públicas,
não podendo estabelecer preferências ou distinções que restrinjam a competitividade.
As exigências ora aqui tratadas, suprem os fins desejados e, certamente, serão
preenchidas por diversas empresas, o que garantirá a competitividade e a isonomia
necessárias à validade do procedimento licitatório, além de atenderem às
necessidades da Secretaria de Saúde e, consequentemente, de toda a população, bem
como do interesse público.

4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, o opinativo é pela PROCEDÊNCIA da impugnação apresentada
pela DANIELA CARVALHO SOUSA, CPF nº 018.420.461-52 para serem
implementadas as modificações acima apontadas.
Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo,
deve ser utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas.
Entendendo como “proposta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a
propostas técnica (quanto houver) e a proposta comercial.
Tendo em vista que as referidas alterações afetam a formulação das propostas, o
certame deverá ser marcado para uma nova data.
Após comunicado ao impugnante desta decisão, arquivem-se, com a baixa e
anotações devidas.
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Condeúba – BA, 23 de novembro de 2022.

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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PROCESSO: IMPUGNAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES
DE
MEDICAMENTOS,
MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS,
MATERIAIS
HOSPITALARES, OUTROS CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
IMPUGNANTE: MEDICAL 7 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
IMPUGNADO: PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA - BA

DECISÃO.
Vistos etc.

A empresa MEDICAL 7 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME,
CNPJ nº 36.315.577/0001-30, moveu o presente Ato de Impugnação de Licitação na
Modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2022, alegando que existem irregularidades no
edital.
Com vista dos autos a Pregoeira emitiu Despacho opinando pela procedência do
pedido de impugnação.

RELATOS. DECIDO.

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO:
Temos a considerar que a publicação do Aviso da Abertura do procedimento licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2022 ocorreu em 11/11/2022, com sessão
marcada para 25/11/2022.
As fases preparatória e externa foram totalmente realizadas com base na legislação
vigente.
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Com fulcro no art. 24 do Decreto Municipal nº 003/2020, qualquer pessoa poderá
impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no
edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
Conforme o item 25.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 031/2022 cabe ao Pregoeiro,
auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
O pedido de impugnação foi encaminhado em 22/11/2022, portanto, dentro do prazo
cabível.

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:
Em suas razões, a empresa MEDICAL 7 COMÉRCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA ME aponta a necessidade de "assegurar a seleção da proposta
apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto"; para tanto apresenta
explanações e solicita impugnação quanto ao seguinte:
Em precisa análise ao edital supramencionado, observamos que, no lote I, existe
01 item com classificação sanitária que diverge dos demais itens. O item 12 do
lote I um curativo especial. (...) e não pode continuar junto aos materiais pensos
comuns. (...) faz-se necessário que o referido item, seja licitado num lote
exclusivo para curativos, visto que os demais itens são pensos e até
MEDICAMENTO, como por exemplo o item 11 do lote em comento. Assim
sendo, os demais itens, são produtos de segmento totalmente diferente, com
classificação sanitária distintas e com protocolos e regras especificas para sua
comercialização, distribuição e armazenamento.

3. DA DECISÃO:
Os atos desta administração baseiam-se única e exclusivamente nas normas legais e
jurisprudenciais, buscando sempre preservar os princípios legais e constitucionais que
regem administração pública e os processos de compras e contratações públicas.
Após as devidas constatações, foi realmente verificado pelo setor técnico que o produto
relativo ao item 12 do Lote 1, pois apesar dos itens serem considerados todos como
curativos especiais para tratar lesão de pele, existe uma especificidade do HIDROGEL
COM ALGINATO DE SÓDIO 85G/G que pode ser comercializada sem a liberação
farmacêutica e os demais há a necessidade da liberação farmacêutica.
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Desta forma, verifica-se que a manutenção da forma que está restringe a participação
de concorrentes e a igualdade entre estes. Para tanto é necessária a alteração do
Edital, com um desmembramento do item 12 do lote 1 de forma que o seu
agrupamento fique compatível com as características de cada modalidade dos
produtos e de fornecedores.
Desse modo, não é o intuito do Município alijar licitantes, muito pelo contrário, todos os
procedimentos visam garantir os princípios basilares da licitação pública, tais como a
isonomia, competitividade, legalidade e eficiência.

4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, o opinativo é pela PROCEDÊNCIA da impugnação apresentada
pela empresa MEDICAL 7 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME ,
CNPJ nº 36.315.577/0001-30 para serem implementadas as modificações acima
apontadas.
Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo,
deve ser utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas.
Entendendo como “proposta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a
propostas técnica (quanto houver) e a proposta comercial.
Tendo em vista que as referidas alterações afetam a formulação das propostas, o
certame deverá ser marcado para uma nova data.
Após comunicado ao impugnante desta decisão, arquivem-se, com a baixa e
anotações devidas.
Condeúba – BA, 23 de novembro de 2022.

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022
A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade
Pregão Eletrônico nº 31/22-PA 168/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de
preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, materiais odontológicos,
materiais hospitalares, outros correlatos para manutenção do Fundo Municipal de
Saúde de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 11.11.22 a
25.11.22 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 25.11.22 às 8:30h, Disputa: 25.11.22
às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio
da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 972060 ou
na integra no https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos outros
atos - Diário Oficial do Município de Condeúba.
Condeúba, BA – 11.11.22.
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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