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ATA CIRCUNSTANCIADA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA AOS TERMOS DO EDITAL Nº 29/2022 DA LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022, DO TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL", PROCESSO
Nº 47/2022.

Às treze horas, do dia vinte e quatro de maio do ano de dois mil e vinte e dois,
na sala de reuniões da Divisão de Despesas, Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de
Bebedouro, com sede à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, o Pregoeiro Sr. Paulo
Eduardo Martins no exercício de suas atribuições legais, amparado no disposto no inciso I,
do artigo 9º do Decreto Municipal nº 6.408/2006, bem como na Lei Federal nº 10.520/2002
e demais legislações correlatas que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão,
aplicando-se, ainda, subsidiariamente as normas constantes da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações posteriores, procedeu à análise e julgamento da impugnação aos termos do
Edital nº 29/2022 da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022, do Tipo
"Menor Preço Global", que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para
Manutenção de Consultórios Odontológicos dos Postos de Saúde Municipais pelo período de
12 meses com realização de 32 horas mensais de manutenção realizadas dentro dos
consultórios odontológicos, divididas em 4 semanas e com 2 visitas semanais de 4 horas
cada. A manutenção envolverá Consultórios Odontológicos e seus equipamentos periféricos,
além do deslocamento até os consultórios que deverão ser realizados pelo veículo próprio da
empresa contratada. Ao final de cada dia de prestação dos serviços será feito um relatório por
parte da Contratada em papel timbrado com duas cópias de igual teor onde deverão constar
todas as manutenções realizadas. O local onde serão realizadas as manutenções será
indicado ao Técnico somente pela Coordenação ou pessoal indicada pela mesma,
encaminhada através de correio eletrônico “e-mail” pela empresa PELISERV
EQUIPAMENTOS
E
SERVIÇOS
ODONTO-MÉDICOS
SOCIEDADE
LIMITADA
UNIPESSOAL, às 10h:31m do dia 20/05/2022.
De posse da impugnação apresentada pela empresa PELISERV
EQUIPAMENTOS
E
SERVIÇOS
ODONTO-MÉDICOS
SOCIEDADE
LIMITADA
UNIPESSOAL, procedeu-se à análise das razões arguidas pela mesma, entendendo o
Pregoeiro, a princípio, ser necessária a remessa dos autos para o setor requisitante, tendo
em vista que as matérias apontadas na impugnação referem-se às questões plenamente
técnicas, que fogem à área de sua atuação, para que o mesmo se manifestasse, no sentido
de esclarecer a necessidade ou não de adequações ao Edital, levando em conta os pontos
abordados pela impugnante.
Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde, setor requisitante, através de
seu Coordenador Odontológico, o Sr. Akiyochi Marcos Umeda, enviou manifestação através
de correio eletrônico “e-mail”, às 15h:38m do dia 23/05/2022, o qual que faz parte integrante
do presente processo licitatório e assim se manifestou:
Boa tarde!
Recomendamos a adequação do edital de licitação conforme pedido de impugnação
da empresa Peliserv equipamentos e serviços odonto médicos SLU para
transparência do referido processo licitatório!
Atenciosamente!
Akiyochi Marcos Umeda
Coordenador Odontológico.

“Deus Seja Louvado”
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Em face do exposto, o Pregoeiro, com o devido amparo no ofício/resposta à
diligência realizada, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, setor requisitante,
DECIDIU, pelo deferimento da impugnação apresentada, procedendo-se às devidas
adequações no Edital, nos termos apontados na manifestação da empresa requerente, sendo
tudo na correta aplicação dos preceitos legais atinentes à espécie.
Proferida a presente decisão e nada mais tendo a ser analisado e julgado pelo
Pregoeiro, o mesmo ordenou a publicação na Imprensa Oficial Eletrônica do Município
disponibilizada no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br do competente extrato
de julgamento, bem como, ordenou a expedição das respectivas notificações via correios
eletrônicos “e-mails”, conforme estabelecido no item 16.3. do Edital da presente licitação, à
empresa requerente e às demais empresas que porventura tenham retirado o edital em
referência comunicando a presente decisão, ordenando ainda, a posterior publicação do
Edital nº 29/2022 Rerratificado da Licitação, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em
Jornal de ampla circulação no Estado de São Paulo e na Imprensa Oficial Eletrônica do
Município disponibilizada no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br
A seguir, o Pregoeiro, deu por encerrada a presente sessão, do que, para
constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, segue
devidamente assinada. Eu, Paulo Eduardo Martins, Pregoeiro, a digitei. Bebedouro, vinte e
quatro de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Paulo Eduardo Martins
Pregoeiro

Consoante aos termos da decisão proferida, que adoto como fundamento, no
uso de minhas atribuições legais, RATIFICO a r. decisão, em atendimento aos princípios
licitatórios e constitucionais. Bebedouro, vinte e quatro de maio do ano de dois mil e vinte e
dois.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal
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