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Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°18-2022
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42-2022.
VALIDADE: 12 (doze) MESES
Aos quinze dias do mes de junho de dois mil e vinte e dois, na sede da Prefeitura Municipal de Brumado,
situada a Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, o Exmo. Secretario Municipal de Saude o Sr. CLAUDIO SOARES
FERES, cadastrado no CPF/MF sob nº 068.994.926-01, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.773.43738/SSP-BA, residente e domiciliado a Rua Jose Batista da Silva nº 17, bairro Monsenhor Fagundes, BrumadoBA, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraçoes posteriores, Lei nº
10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto nº 10.024/19, o Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro
de 2006, Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e nº 155/16, Decreto
Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art.
15 da Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 5.088, de 31 de outubro de 2018, que regulamenta as contrataçoes
pelo Sistema de Registro de Preços no município de Brumado/BA, e das demais legislaçoes pertinentes, em
face da classificaçao da proposta apresentada no Pregão Eletrônico Para Registro de Preços Nº 42-2022,
por deliberaçao da Pregoeira e Comissao de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Eduardo Lima Vasconcelos, RESOLVE Registrar Preços para: Aquisição de materiais de
higiene pessoal destinados aos pacientes do Hospital Municipal Professor Magalhães, para futuras
contrataçoes, de acordo com a conveniencia e necessidade da administraçao publica municipal, conforme
especificaçoes e condiçoes constantes do Edital e seus anexos, que passa a fazer parte desta, tendo sido
classificada a Proposta Apresentada pela Empresa UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.306.488/0001-97, com sede na Avenida das Rosas, n° 841, Jardim
Motorama, na cidade de Sao Jose dos Campos/SP, representada neste ato, por seu Socio, o Sr. Adriel Felipe
da Silva, inscrito no CPF (MF) sob nº 353.321.538-56 e portador da Cedula de Identidade 40.076.915-3
SSP/SP, classificada conforme planilhas de preços abaixo, de acordo com o resultado obtido na Ata do Pregao
Eletronico, observadas as condiçoes enunciadas nas Clausulas do Termo de Compromisso, anexo a presente
Ata.
LOTE 12 – SABONETE LÍQUIDO PARA RECÉM-NASCIDO
DESCRIÇÃO
UNID. QUANT.
MARCA
VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
SABONETE
LÍQUIDO
BEBE LOVE /
PARA RECÉM-NASCIDO,
ANVISA
01
UND
500
7,99
3.995,00
SUAVE, SEM CORANTES,
291200088.001COM 200 ML
0
VALOR TOTAL DO LOTE 12
R$ 3.995,00
VALOR TOTAL DO LOTE 12 por extenso: Três mil e novecentos e noventa e cinco reais.
ITEM

Esse termo esta vinculado ao Edital do Pregao Eletronico Para Registro de Preços Nº 42-2022, autorizado no
Processo Administrativo N.º 68/2022 (art. 55, XI).

____________________________________________
CLAUDIO SOARES FERES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

__________________________________
Empresa
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IMPUGNANTE: LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP, CNPJ nº
13.545.473/0001-16
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53-2022
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Trata-se de impugnação apresentada pela licitante LUKAUTO COMÉRCIO DE
PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica CNPJ sob o
Nº 13.545.473/0001-16, via e-mail no dia 13 de julho de 2022, às 15:42, com pedido de retificação
do edital do Pregão Eletrônico n.º 53-2022.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste em PREGÃO
ELETRÔNICO para atender despesas com aquisição de materiais de construção, hidráulicos,
ferragens, louças para sanitários e lavatórios, destinados à manutenção dos prédios públicos
da SEMAD, SEINF, SEMAR, SESAU, SESOC e SEMEC, conforme especificações e quantitativos
constantes no Termo de Referência em anexo.
I. DAS PRELIMINARES:
Impugnação interposta tempestivamente pela empresa LUKAUTO – COMÉRCIO DE
PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP, com fundamento na Lei 8.666/93 e no Decreto Federal nº
10.024/19.
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
A empresa impugnante contesta especificamente o prazo para entrega dos materiais, o qual
está presente no edital em seu item 37.1, alegando ser um prazo impossível de ser cumprido,
maculando assim a competitividade do certame e consequentemente ferindo o princípio da
isonomia.
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer a impugnante:
a) Alteração do prazo de entrega do pedido para, no mínimo, 10 dias úteis.
IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
Inicialmente, da tempestividade, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal.
Dessa forma, o Decreto nº 10.024/19, em seu artigo 24, dispõe:
“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.”

O impugnante encaminhou em tempo hábil, sua impugnação à pregoeira em questão,
portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas
regulamentares.
Quanto ao mérito, cumpre apreciar o pedido da impugnante, o qual diz ferir os princípios da
isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade por exigir que o pedido seja atendido em um
curto período de tempo, cuja licitante erroneamente citou em sua impugnação como 05 dias, mas
1
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na realidade o edital cita o prazo de 02 (dois) dias úteis para entrega dos materiais após o
recebimento do pedido.
Ora, talvez a licitante esteja se confundindo acerca da finalidade do pregão, a qual é para
registro de preço. O objeto do certame não será solicitado por completo assim que finalizado o
processo licitatório, mas sim demandado aos poucos ao decorrer da necessidade do município.
Sendo assim inadequado aumentar o prazo para atendimento do pedido, pois esse será de acordo
com a necessidade do momento, podendo ser uma situação de urgência ou não, sem quantitativo
mínimo ou máximo por pedido.
Quanto a legalidade do prazo exigido, não há previsão legal na legislação utilizada nesse
certame relativo ao tempo máximo ou mínimo que poderá ser exigido, deixando o edital livre para
determinar o prazo de acordo com a necessidade da administração. Portanto, não há nenhuma
ilegalidade com o prazo citado no edital.
Quanto ao princípio da isonomia, ele de fato é importantíssimo para manter uma justa
concorrência nas licitações propostas pelo município, porém ele não deve estar acima da segurança
e necessidade do município. No caso em tela, aumentar o prazo para 10 dias úteis poderia causar
danos e atrasos desnecessários e incalculáveis para o município. Referente aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não foi identificado, e nem demonstrado no pedido, qualquer
ponto do edital que estaria em conflito com os mesmos.
Desta forma, fundamentado pela ausência de ilegalidades no edital a ser tratado, pelo
respeito aos princípios, e objetivando a maior vantagem ao município, entende-se que a
irresignação apresentada pela impugnante não se faz efetiva. Assim, decide-se pela manutenção do
item impugnado pelas próprias razões acima declinadas.
V. DECISÃO
Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela legislação aplicável à matéria, acolhese o pedido, negando o mérito, mantendo-se INALTERADO o texto editalício referente ao objeto do
certame, mantendo-se a data de abertura do certame eletrônico.

Brumado-BA, 15 de julho de 2022.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
Pregoeira
(Original Assinado)
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