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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício GL n.o 1612021 lmperatriz- MA, 25 de janeiro de 202'1.

llmo (a)

Pregoeiro da CPL

Whigson Jr.

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Processo: 02.1 9.00.5450/2020-SEMUS

Assunto: Constitui objeto deste Edital a contratação de empresa para aquisição

de pães para SEMUS e suas Goordenações: CAPS, HMl, Hll, EQUOTERAPIA e

RESIDENCIA TERAPEUTICA.

Reportando-me ao pedido de impugnação da empresa EMPORIO DO PÃO -

LTDA sobre sua conformidade com os valores estabelecidos no Termo de Referência e

Edital, via e-mail,.sobre o edital do Pregão eletrônico no Q6012020 - CPL, temos a expor

o que segue:

* RAZÃO DA TMPUGNAÇÃO:

A empresa alega que os valores estimados são incompatíveis com a realidade

econômica vivenciada pelo país não se vislumbrando quaisquer possibilidades

cumprimento integral do contrato durante o ano de 2021" tomando de exemplo o item

no1: "PÃO FRANCES FRESCO DE 50g" cuja o valor estimado na quantip.é de R$

0,59. (Crnguenta e nove centavos).

* RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO:

Cabe esclarecei qLie, p,c'i'erigêrrria lega! (4.r1. 30, rei 10.520/02, A.n-.7o, §2o, l!, 4.r1.

14 e Art. 40, §2o, ll, da lei 8.666/93) e princípio logica, todos os procedimentos

licitatorios necessitam de prévia pesquisa de mercado para se definir o preço estimado

do certame. Tal preço servirá paru vários propósitos, tais como: verificação de

disponibilidade orçamentária, definição da modalidade da licitação a ser adotada, em

atendimento às exigências específicas de publicidade, e verificação da aceitabilidade do

preço ofertado, que é o tema tratado neste trabalho.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, Nq47, Centro, Imperatriz-MA
Fone: [99) 3524-9878
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O preço ofertado no edital foi feito através de uma pesquisa em fornecedores

locais e sites do governo, onde foi feito uma média assim se obtendo um valor acima do

menor valor pesquisado tendo assim uma margem para o pregão se realizar com um

preço justo sem risco de fracasso.

Sobre o item 1 que foi posto de exemplo, "pão francês fresco de 50g" verificamos

que no período da pesquisa de preço contrato no próprio município, 23612020 - SEMED

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO onde foi estipulado o valor de R$ 237,60

o valor de 25kg de pão, saindo cada kg por R$ 9,50 e cada kg é o equivalente a 20

unidades de pão 50 gramas, a unidade sai por R$ 0,475. O valor está 18% acima do

que a empresa estipula como "absurdo de cinquenta centavos", assim dando margem

para a fase de lances do pregão.
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*CONCLUSÃO:

Do exposto, com base nas razões de fato acima desenvolvidas, sendo assim,

não há que se falar inexequibilidade dos preços pesquisados. Sem mais para o

momento, aproveitamos o ensejo e reiteramos os votos de estima e apreço.

Atencios
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