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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
& - TERRA DO ARTESANATO -

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÓES

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 457/2020

PREGÃO (ELETRÓNICO) Nº 021/2021 .

EDITAL Nº 027/2021

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Ref.: Impugnação ao Edital objeto Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada
de Insumos Hospitalares pela empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÓES DE PRODUTOS.

Trata o presente, de pedido de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico em
epígrafe, à realizar-se em 26/05/2021, recebido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio em
18/05/2021, que impugna o Edital pela inclusão do item 109 - TIRA REAGENTE GLICEMIA
- CAIXA C/ 50 UNID. - DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS 300 MONITORES EM
COMODATO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO ITEM na cota reservada à participação de
empresas de micro e pequeno porte, interposta pela empresa MEDLEVENSOHN
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÓES DE PRODUTOS, CNPJ Nº 05.343.029/0001-90, sob
a qual passamos a nos posicionar no prazo legal.

DA IMPUGNAÇÃO
Em síntese, a empresa impugna o edital, requerendo a reforma do mesmo,

destinando o item 109 à ampla participação, haja vista que o valor desse item supera o valor
máximo estabelecido pela lei para destinação às ME, EPP e MEI, além de realizar
questionamentos referentes aos itens 49 e 109, os quais foram encaminhados à Secretaria
Municipal de Saúde, setor requisitante.

DAADMISSIBILIDADE A
Cabe ressaltar que a referida impugnação foi realizada de forma
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obedecendo ao prazo estabelecido, até 03 (três) dias úteis antes da data designada para
abertura da sessão, subscrita por representante legal da empresa e obedeceu a forma de
envio presente no item 17 do Edital, encaminhando uma via por e—mail e anexando também
via no Sistema BNC.

DO MÉRITO
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pelo interessado, conforme

entendimento deste subscritor, tem-se as seguintes considerações e entendimentos:
a) Em que pese às razões despendidas na impugnação, é importante frisar que a

alteração feita pela LC nº 147/14, 0 art. 48, inc. III, da LC nº 123/06 passou a dispor o
seguinte:

“Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei
Complementar, a administração pública: (...)
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de
natureza divisível, cota d e  até 25% (vinte e c inco  p o r  cento) d o
objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte. (Grifo nosso.)”

A legislação é omissa ao que tange ao procedimento que deve ser adotado pela
Administração no que se refere à divisibilidade do objeto na participação das empresas de
capital livre ou micro e pequenas empresas.

b) Sendo assim, poderão ser adotados alguns critérios na forma de aplicação do
benefício: podendo se dar por meio da divisão de cada item em duas cotas, sendo a
reservada de até 25% e a principal de até 75%, ou pela escolha de itens que, somados,
representem até 25% do valor total estimado da contratação, ou ainda pela combinação das
duas regras;

c) A Administração tem o poder discricionário quanto ao procedimento a ser adotado
em relação à divisão e escolha dos itens, quando existe a necessidade da separação de
cotas e benefício às micro e pequenas empresas, observando sempre os ditames legais;

d) Salienta- se ainda que o valor estimado para o presente Pregão é de '
1.071. 043,24  (um milhão e setenta e u m  mil e quarenta e três reais e vinte _
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centavos) e que a cota reservada para ME/EPP é de R$ 267.606,60 (duzentos e sessenta
e sete mil e seiscentos e seis reais e sessenta centavos) equivale à 24,98% do valor
estimado total, o que vai de encontro com o exigido em lei.

CONCLUSÃO
O Pregoeiro, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após análise da impugnação

pretendida, decidi pelo acolhimento da mesma, mas no mérito decide negar provimento à
impugnação apresentada pela empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÓES DE PRODUTOS e encaminha o processo à autoridade superior
conforme a legislação.

DESPACHO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL
A Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, após análise, entende pelo

INDEFERIMENTO da impugnação interposta pela empresa MEDLEVENSOHN
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÓES DE PRODUTOS, pelas razões de fatos e direitos
acima aduzidas, mantendo o edital nos seus devidos termos.

Potim, 2 5  d e  maio  de  2021.

André LuísTSoàres de Oliveira
Pregoeiro
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