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Prefeitura Municipal de
Queimadas publica:
• Pregão Presencial Nº. 049/2018 Recusa para Assinar Ata de Registro
de Preços - Objeto: Eventual aquisição de medicamentos de uso geral e
controlados, insumos, materiais hospitalares e odontológicos destinados
para o atendimento a pacientes, através do Hospital Municipal Dr. Edson
Silva e Farmácia Básica do Município atendendo a solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Queimadas/BA.

Gestor - Andre Luiz Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 197
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PREGOE
EIRO DO MUNICIPIO
M
O DE QUEIM
MADAS - B
BAHIA

PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL
L Nº. 049/20018
OBJJETO: EV
VENTUAL AQUISIÇ
ÇÃO DE MEDICAM
MENTOS DE USO
O GERAL E
CON
NTROLAD
DOS, INSU
UMOS, MA
ATERIAIS HOSPITA
ALARES E ODONT
TOLOGICO
OS
DES
STINADOS
S PARA O ATENDIM
MENTO A PACIENT
TES, ATR
RAVÉS DO
O HOSPITA
AL
MUN
NICIPAL DR. ED
DSON SIL
LVA E FARMACI
F
IA BÁSIC
CA DO MUNICIP
PIO
ATE
ENDENDO
O A SOLIC
CITAÇÃO
O DA SEC
CRETARIA
A MUNICIIPAL DE SAUDE DO
D
MUN
NICIPIO DE
D QUEIM
MADAS/BA
A.

O Pregoeiroo da Prefeitura de Queimaddas recebeuu SOLICIITAÇÃO DE
D
DESISTÊNCIA
A – PROPOS
STA FINAN
NCEIRA, formulada
f
p empressa POMBAL
pela
L MED DIS
ST.
DE MED. E PRODUTOS
P
S HOSPITA
ALARES LTDA,
L
refferente aofoornecimento
o de insum
mos
hosp
pitalares (L
LOTE 11) do
d Pregão Presenciall 049/2018 e ajustadoo na Ata dee Registro de
Preçços nº. 025/2018 e appós apreciaçção do messmo decide INDEFER
RIR o pedid
do pelos faatos
previistos na legiislação de Licitações
L
e Contratos.
R
RECUSA
PARA ASSIINAR ATA
A DE REGIISTRO DE
E PREÇOS

A Leei Federal nºº 8.666/93, especificam
mente, no arrtigo 43, § 6º
6 prevê quee:
“Apóós a fase dee habilitaçãoo, não cabe desistênciaa de propostta, salvo poor motivo ju
usto decorreente
de faato supervenniente e aceito pela Com
missão”.
Nessse passo, o dispositivoo legal posssibilita ao licitante a desistênciaa de proposta desde que
q
preseentes os segguintes requuisitos:
a) poor motivo juusto; e
b) decorrente dee fato superrveniente;
Logoo, a solicitação da empresa POMBAL MED DIIST. DE MED. E PRODUTOS
HOS
SPITALARE
ES LTDA, é totalmentedescabidaee não merecce prosperarr, porque nãão se enquadra
nas hipóteses
h
prrevista nas Leis
L 8.666/993 e 10.520//2002, Decrreto 7.892/22013.
Os argumentos
a
s trazidos pela empresa em um
ma interpreetação equuivocadaquee alega preeço
inexeequível em função da incerteza doo mercado.
Vejaamos:
A liccitante após conclusão do certamee e logo apó
ós a homoloogação se reecusou assin
nar a ATA DE
D
REG
GISTRO DE
E PREÇOS
Sapresentanndo argumeentos que não teria ccondições de cumprirr o
contrrato por inccerteza do mercado
m
e alegou
a
que seus
s
preçoss estão inexxequíveis. Acontece
A
quue a
licitaante juntou ao pedido, único docuumento (NF
F 000.104.8007), com daata de emisssão em marrço
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de 20018, sendo que a propoosta de preçços foi apresentada em setembro dde 2018. Lo
ogo, concluii-se
que a licitante jáá tinha conhhecimento dos
d preços de
d aquisiçãoo.
Vale ressaltar que
q como disse
d
a emppresa POM
MBAL MED
D DIST. DE
E MED. E PRODUTOS
SPITALARE
ES LTDA existe mom
mentos de incerteza no
n mercadoo financeiro
o, contudo os
HOS
preçoos tendem-se a aumenntar ou dim
minuir e nãão cabe aoo Pregoeiroo estabeleceer o poder de
compprar das em
mpresas licitaantes.
Porttanto os arggumentos daa empresa não
n são razo
oáveis e as justificativa
j
as que se maantido o preeço
dificiilmente a proponente
p
t
terá
condiçõões de cum
mprir o contrrato, não é motivo parra o pedido de
desisstência de prroposta. Nãão há que see falar em motivo
m
justo ou fato supperveniente..
Todaavia, vale saalientar quee a aceitaçãoo ou não do
o pedido dee desistênciaa de propossta é faculdaade
da Administraçã
A
ão, sendo dee seu exclussivo critério
o a avaliaçãoo da solicitaação e seu deferimento
d
o. O
pregooeiro entennde que nãoo há erro na
n elaboraçção da propposta e enccontra-se no
n inserido na
classsificação, poortanto não se pode venntar a possib
bilidade de “risco do negócio”.
Ressalte-se que a Lei Fedeera nº 10.5220 em seu artigo
a
7º esttabelece exppressamentee a penalidaade
para aquele que não mantivver sua propposta:

Artt. 7º Quem,, convocadoo dentro do prazo de va
alidade da sua
s
prooposta, não celebrar o contrato, deixar dee entregar ou
aprresentar documentação falsa
f
exigidaa para o certame, ensejaar o
retaardamento da
d execução de seu objetoo, não mantiiver a propossta,
falhhar ou fraud
dar na execuçção do contrrato, comporrtar-se de moodo
iniddôneo ou co
ometer fraudde fiscal, ficcará impedido de licitaar e
conntratar com a União, Esttados, Distritto Federal ou Municípios e,
serrá descreden
nciado no Siccaf, ou nos sistemas de cadastrameento
de fornecedores
f
s a que se reefere o incisso XIV do arrt. 4o desta Lei,
L
pello prazo de até
a 5 (cinco) anos, sem prrejuízo das multas
m
previsstas
em edital e no contrato
c
e daas demais cominações leg
gais.
Deccreto 7.892/20
013
Art.. 13. Homolo
ogado o resultado da licittação, o forneecedor mais bem
b
classsificado será
á convocado para
p
assinar a ata de registro de preços,, no
praazo e nas co
ondições estaabelecidos nno instrumentto convocatóório,
poddendo o prazo
o ser prorroggado uma vezz, por igual período,
p
quando
soliicitado pelo fornecedor
f
e desde
d
que ocoorra motivo justificado
j
acceito
pelaa administraçção.
Parrágrafo único.. É facultadoo à administraação, quando o convocado não
assiinar a ata dee registro de preços
p
no praazo e condiçõ
ões estabeleciddos,
connvocar os liciitantes remanescentes, na ordem de cla
assificação, para
p
fazêê-lo em igual prazo e nas mesmas
m
conddições proposttas pelo primeeiro
classsificado.
de
Art.. 14. A ata
a de registroo de preçoss implicará compromisso
c
fornnecimento nass condições estabelecidas,
e
após cumprid
dos os requissitos
de publicidade.
p
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Parrágrafo único
o. A recusa injustificada dde fornecedorr classificado em
assiinar a ata, dentro
d
do praazo estabeleccido neste arrtigo, ensejarrá a
apliicação das peenalidades leggalmente estabbelecidas.

Na hipótese
h
de o licitante desistir de assinar a Ata
A de Registro de Preços, deve ser
s cumprir a
deterrminação da lei dee Licitações e Contratos Púb
blicos e iinstaurado procedimennto
admiinistrativo para
p aplicação de sançãão ao licitan
nte.
O prregoeiro nãão concordda com o pedido
p
de desistênciaa e o licitaante fica no
otificado para
p
compparecer em 48 horas paara assinar a ATA DE REGISTRO
R
O DE PREÇ
ÇOS, à luz de
d dispositivvos
consttitucionais e do insstituto dos contratos,, muito embora
e
tennha que arcar
a
com as
correespondentess sanções prrevistas na própria
p
Lei 8.666/93.
Senddo assim, puublique-se a presente deecisão para que produzza todos os eefeitos legaais.
Queiimadas, 24 de
d outubro de 2018.
Cleidson Alves da Cruz
Pregooeiro
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