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Atos Administrativos

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ 16.233.439/0001-02
AVISO DE RECEBIMENTO DE CONTRARRAZÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021
O Município de Eunápolis, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
público a todos os interessados que a empresa VIVASMED DISTRIBUIDORA
LTDA protocolou no Núcleo de Licitações e Contratos suas
CONTRARRAZÕES, Pregão Eletrônico nº 046/2021, nos termos do art. 109,
da Lei de Licitações, contados nos termos do art. 110, do mesmo diploma legal.
Os documentos encontram-se a disposição no Núcleo de Licitação e Contratos
na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, Eunápolis – BA. Podendo ainda
ou
ser
solicitado
pelo
e-mails:
licitacao@eunapolis.ba.gov.br
e
licitacaoeunapolis@gmail.com Eunápolis, 30 de dezembro de 2021. Josenei
Barbosa Silva Santos - Pregoeiro.
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 046/2021
Trata-se de resposta ao Recurso Impetrado ao Pregão Eletrônico n.
046/2021

interposto

MEDICAMENTOS

pela

empresa

HOSPITALARES

E

OKEY

MED

ODONTOLÓGICOS

DISTRIBUIDORA
IMPORTAÇÕES

DE
E

EXPORTAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
11.311.773/0001-05, ora Impetrante, em face da Licitante VIVASMED
DISTRIBUIDORA LTDA, tendo em vista a arrematação dos lotes 02, 08, 09, 10 e
em face da licitante SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E
HOSPITALAR, tendo em vista a arrematação dos lotes 04 e 14, por
apresentarem incongruências em suas propostas.

Argumenta a Recorrente que o erro apresentado pelas licitantes
recorridas coloca em risco a Administração Pública Municipal, haja vista a
enorme possibilidade de erro no fornecimento dos produtos pelo fato de
haverem cotado itens com marcas que não atendem as especificações
solicitadas no edital e por ter deixado de apresentar o número do registro
ANVISA para diversos itens, conforme dito alhures.

A Recorrente ainda menciona grave se faz a aceitação de
substituição do item previsto no edital por outro não previsto, tendo em vista
que, caso seja feita a adjudicação dos itens citados, o ganhador não
poderá fornecê-lo, já que há equívocos nas marcas dos produtos
supramencionados, o que, de forma inequívoca vai de encontro a quanto
exposto na normatividade administrativa, ferindo frontalmente o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório

Por fim, a Recorrente informa que as cotações das licitantes VIVASMED
DISTRIBUIDORA LTDA e SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E
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HOSPITALAR possui equívocos com relação as marcas que foram cotadas e
com relação ao número do registro ANVISA que não fora informado para
diversos itens, levando a erro esta Administração Pública, causando grande
possibilidade de não serem entregues no momento em que forem solicitados
DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA OKEY MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÕES EIRELI

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação
da intenção de interpor o recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante impetrou recurso dentro do prazo estipulado no
Edital, contudo a mesma não apresentou juntamente com a manifestação
do interesse de recorrer, a motivação.
Em que pese não ter havido por parte da recorrente, a motivação, a
empresa enviou dentro do prazo, as razões dos recursos, o que não impede
a análise do mesmo.

EM CONTRA RAZÕES A RECORRIDA APRESENTOU AS JUSTIFICATIVAS

A empresa VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 14.706.667/0001-19, informa que possui condições plenas de atender ao
exigido no Edital, não havendo razões plausíveis no Recurso impetrado.
Bem como, fundamenta que o recurso é inadmitido por não ter havido
motivação na manifestação de intenção do recurso, nos termos do item
12.2.2.
A empresa SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
não apresentou contra razões.

DECISÃO
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Ao realizar uma licitação, a Comissão especifica todos os itens que a
Administração pretende adquirir.
No momento do pregão, as empresas que apresentam seus preços
concordam com as especificações e devem seguir plenamente o que
determina o Edital.
O Recurso traz informações relevantes que ensejará numa maior
fiscalização quando da entrega dos itens, mas não implica numa
desclassificação, tendo em vista que os preços oferecidos foram mais
atrativos para a Administração.
Caso não haja a observância na entrega dos itens licitados de acordo
com o que especifica o Edital, a empresa estará sujeita as penalidades
previstas na Lei de Licitações, onde estão disciplinadas no art. 7º na Lei do
Pregão:
Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade
da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações legais.
Isto posto, não resta dúvidas que a empresa desidiosa responderá pela
inexecução e estará sujeita às penalidades supramencionadas, obviamente
que dentro da legalidade e observado o devido processo legal. Ocorre que
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a pretensão administrativa restou-se fracassada, todo processo licitatório
emana de uma necessidade e a inexecução contratual, ou a negativa em
assinar o contrato, frustra o objeto pretendido que se concretiza apenas
precedido de licitação pública.
A licitação é um conjunto de procedimentos que antecede a
contratação, é através dela que a administração terá acesso à proposta
mais vantajosa. Vencer uma licitação caracteriza-se expectativa de direito
em assinar o contrato, assunto já pacificado por doutrina e jurisprudência.
Neste sentido veja decisão da Egrégia Corte de Contas:
“( ) o fato de o objeto de um dado certame ter sido adjudicado a uma
empresa, não implica em direito subjetivo da mesma em obter a
contratação. O direito do adjudicatário é o de ser convocado em primeiro
lugar caso a Administração decida celebrá-lo, conforme vastamente
pacificado pela jurisprudência e pela doutrina” (Acórdão 868/2006 –
Segunda Câmara, Processo 019.755/2005-2, Ministro Relator LINCOLN
MAGALHÃES DA ROCHA, Aprovação 17/04/2006) (Grifo e negrito nosso)

Se houver a assinatura do contrato não estaremos mais diante de
uma expectativa de contração mas sim da contratação de fato,
criando direitos e deveres entre as partes e originando um contrato
administrativo. Destarte, findou-se o processo licitatório, portanto será a
Lei 8.666/93 quem disciplinará o assunto, eis que regulamenta o art. 37.
inc. XXI, da Constituição Federal e institui normas para os contratos da
Administração Pública. Ou seja, a licitação realizada pelo pregão (Lei
nº 10.520/2002) regula somente a modalidade licitatória, os atos
seguintes que dizem respeito ao contrato serão disciplinados pela Lei
nº 8.666/93.
Caso as empresas vencedoras não entreguem os materiais licitados,
estas incorrerão em crime e serão punidas de acordo com a legislação.
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZ5S+FZH0II/ZGDZ83GVXG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Janeiro de 2022
11 - Ano - Nº 7620

Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

No entanto, a Comissão de Licitação não tem o condão de punir uma
empresa antes da contratação e da solicitação de execução do contrato,
até porque, todas as empresas participantes apresentaram seus preços para
os itens licitados.
Por outro lado, conforme manifestação da empresa, bem como da
confirmação manifestada pelo setor técnico da Secretária de Saúde, os
itens e marcas ofertados pela empresa ora arrematante, atende as
necessidades do município, não trazendo nenhum prejuízo ao fornecimento
dos itens.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo o recurso impetrado pela empresa OKEY
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.311.773/0001-05,
a qual acolho na forma do remédio constitucional do direito de
petição, haja vista se tratar de requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito acima desenvolvidas, decido pela improcedência do pedido
formulado, vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude
modificatória da decisão, por não haver nenhuma ilegalidade ou
rompimento de princípio licitatório.
Por consequência, mantemos inalterado resultado do

Pregão

Eletrônico nº 046/2021, especialmente referente aos lotes recorridos.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo
no Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.
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