
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

Proc. 08.00293/2017
Objeto:  Aquisição  de  Material  Penso  (ALCOOL,  CÁTETER  E
OUTROS),  para  atender  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –
SEMUSA.

DECISÃO 

A Empresa  MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI - ME,
inscrita  no  CNPJ  sob  n.  34.758.599/0001-49 foi  declarada
vencedora SOB CONDIÇÃO para os LOTES 01, 13, 15, 16 e 19 do
Pregão Eletrônico n. 014/2017, que tem por objeto a Aquisição
de Material Penso (ALCOOL, CÁTETER E OUTROS), para atender à
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

A condição para a adjudicação dos lotes em
favor da aludida empresa dizia respeito à comprovação de sua
regularidade  fiscal  no  prazo  de  até  cinco  dias  úteis,
contados da data de declaração de vencedor, conforme previsto
no subitem 9.6.6 do instrumento convocatório e no §1º do art.
43 da Lei Complementar Nacional n. 123/2006. 

É certo que  a Lei Complementar Nacional n.
123/2006 e o próprio Edital garantem às Micro e Pequenas
Empresa  que,  “havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da
regularidade  fiscal  de  micro  e  pequenas  empresas  seria
assegurado  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo
inicial  corresponderá ao  momento  em  que  o proponente  for
declarada  vencedora  do  certame,  prorrogáveis  por  igual
período, a critério da Administração, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.”

Ocorre que em data de 20.10.2017 a Licitante
de que trata esta manifestação encaminhou e-mail informando
que não conseguiria regularizar sua situação fiscal em tempo
hábil,  motivo  pelo  qual  pediu  sua  desclassificação  no
presente Pregão, conforme e-mail cuja impressão foi juntada
às fls. 1.009 dos autos. 
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Acerca  do  pedido  importa  analisar  que  o
edital prevê que a aceitação pelo Pregoeiro da  “desistência
da  proposta  pelo  Licitante”  deve  estar  adstrita  a  motivo
fundamentado, conforme subitem  5.1.9 que dispõe  que  “Após
apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo
pregoeiro.”

Assim, tendo em vista a necessidade de  dar
continuidade  do  presente  certame  visando  sua  conclusão,
considerando sobretudo a urgente necessidade de atendimento
às demandas prioritárias e inadiáveis da Secretaria Municipal
de Saúde quanto ao fornecimento de material penso-hospitalar,
para  possibilitar  o  atendimento  da  população  usuária  dos
serviços  prestados  nas  Unidades  de  Saúde,  inclusive  a
Maternidade  Municipal,  UPA's  e  Policlínicas,  decido  por
aceitar  a  desistência  da  proposta  da  Empresa  Medical  da
Amazônia Eireli – ME para os lotes 01, 13, 15, 16 e 19, sem

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, se cabíveis ao caso concreto, o que
deverá ser analisado em feito apartado, decidindo também por
convocar os demais licitantes remanescentes para os lotes,
observada a ordem de classificação, conforme previsto no §2º
do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006. 

Porto Velho, 20 de outubro de 2017.

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
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