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Processo Licitatório nº 029/2021

Pregão Eletrônico nº 006/2021

Objeto:  É objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em

serviço de recarga de cilindros de gases medicinais, com entrega parcelada, para

uso  na  UPA  –  Unidade  de  Pronto  Atendimento,  ambulâncias  da  Secretaria

Municipal  de  Saúde  e  UBS  –  Unidades  Básicas  de  Saúde,  conforme  as

especificações constantes no Termo de Referência.

Resposta à impugnação da empresa  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

LTDA.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se  de  resposta  a  impugnação  do  edital  do  Pregão  Eletrônico  nº

029/2021 que  a  empresa  WHITE  MARTINS  GASES  INDUSTRIAIS  LTDA.

apresentou via e-mail no dia 12 de abril de 2021 a cerca de supostas irregularidades no

presente no edital do Processo Licitatório nº 029/2021.

2. DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA

Em  síntese,  a  empresa  alega  que  no  item  7.2  do  termo  de  referência,

apresenta tempo de integra de 2 horas,  o qual inviabiliza a entrega dos materiais,  e

limitaria  diversas empresas de participar  do certame e que a cláusula 10.2 do edital

estabelece que a Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos causados,

sem ressalvar que tal responsabilidade somente poderá lhe ser imputada se os danos

tiverem sido  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  conforme

previsão do art. 70 da Lei Federal nº. 8.666/93, que assim dispõe.

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO
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Examinados os objetivos das licitações públicas, impende repisar que elas

caracterizam ato administrativo formal, assegurado a todos quantos participem o direito

público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido na Lei 8.666/93 e dos

princípios básicos da legalidade,  da impessoalidade,  da moralidade,  da igualdade,  da

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Nos  procedimentos  licitatórios,  além  do  princípio  da  legalidade,  a

Administração permanece adstrita aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

para adoção dos critérios a serem estabelecidos no edital, necessários ao atendimento do

interesse público. 

 Ema  análise  a  impugnação  apresentada,  observando  que  são  cláusulas

técnicas,  impostas  pela  secretária  municipal  de  saúde  no  termo  de  referência,  foi

enviado  o  recurso  ao  setor  requerente  para  manifestação,  obtendo  como resposta  o

ofício em anexo.

5. DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  pela  Secretária  Municipal  de  Saúde  Talita  Gontijo

Mendes,  acatamos  integralmente  a  impugnação  apresentada  pela  empresa  WHITE

MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, alterando o Edital do Processo Licitatório

nº 029/2021, conforme retificação em anexo e publicação em imprensa oficial.

Carmo do Paranaíba 16 de abril de 2021

Simeire Silva Moreira Cunha

Pregoeira


