
 

  ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
  C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 647/2017 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA O 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A UBS 

DO CAPIM MARINHO E POSTO DO JUPATY. 

 

ASSUNTO: Resposta à impugnação ao Edital. 

 

  DOS FATOS:  

 

  Através de email recebido em 05/04/2017 às 20:00 h, enviado para 

licitacaominga@hotmail.com a impugnate alega que 1) Do critério de julgamento das 

propostas pelo “menor preço por lote” – Ofensa ao principio da economicidade dos certames 

licitatórios – Da demonstração efetiva de sua desvantagem para a Administração Pública – Ofensa os 

principios da isonomia, competividade de economicidade – bem como por não se traduzir, 

efetivamente, no desenvolver do certame licitatório – qual seja a obtenção da proposta mais 

vantajosa, alem de não previsto legalmente. Da necessidade de retificação do edital no que tange a 

substituição do critério de julgamento do “menor preço por lote” pelo critério “do menor preço por 

item” sob pena de comprometimento da lisura do certame no que tange a impossibilidade seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração, mediante a isonomia entre os competidores, fim 

único de toda licitação; 2) edital não exigir para fins de habilitação jurídica a Autorização de 

Funcionamento – AFE, expedida pela ANVISA e 3) registro de produto no Ministério da Saúde e/ou 

licença sanitária expedida pelo órgão competente; 

  Ao final requer o acolhimento da pretensão postulatória, para que seja 

substituido o critério de julgamento “menor preço por lote”  pelo critério de “menor 

preço por item” e que seja exigidos os seguintes documentos: autorização para 

funcionamento de empresas (AFE) expedida pela ANVISA, registro de produto no 

Ministério da Saúde e, licença sanitária expedida pelo órgão competente, para 

assegurar a igualdade dos concorrentes na buscas de melhores aquisições para os 

cofres públicos, preservando a total idoneidade e segurança aos objetivos exigidos 

pelo Edital. 

  É o breve relato. 

DECIDO 

  RECEBER a impugnação por tempestiva e da análise da impugnação 

do Edital DEFERIR o pedido de impugnação, conforme alhures, para após as 

retificações e emendas pertinentes ao instrumento convocatório, RELAÇAR, o 

Pregão Presencial nº 011/2017, mantendo todas as outras clausulas do referido 

edital, dando-se continuidade ao processo licitatório em questão. 

Afuá/PA, 06 de abril de 2017. 

 

 

MÁRCIO ANTONIO FERREIRA NERY 

Pregoeiro 
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