Prefeitura Municipal de Solidão
CNPJ: 10.348.050/0001-18

DESPACHO
DO: Prefeito
PARA: CPL e Secretária Municipal de Saúde.
Referência: retificação do item 95 da planilha de preços do Processo 054/2022, Pregão
Eletrônico 024/2022, que tem por objeto: Aquisição de materiais odontológicos, destinados
a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Solidão/PE.
Considerando o pedido de impugnação de edital feito pela empresa Bhdental Comercial
Eireli – EPP, no qual informa que na planilha do objeto da licitação (Pregão Eletrônico
024/2022) existe no item 95 indicação de possível marca de produto;
Considerando o oficio 117/2022 da secretária municipal de saúde, no qual informa que
realmente houve equívoco ou erro na confecção da planilha, relativamente ao item 95, ter
aparecido com descrição e possível marca para o mesmo;
Considerando os princípios da isonomia e seleção de proposta mais vantajosa ao objeto
licitado;
Considerando que da análise da planilha do objeto, somente o item 95, apresentou
situação apontada no pedido de impugnação, possivelmente por ter havido equívoco por
parte da coordenadora de saúde bucal deste município;
DETERMINO a não realização da sessão marcada para o dia 15/09/2022, às 10h, bem
como a retificação do item 95 da planilha objeto do Processo 054/2022, Pregão Eletrônico
024/2022, para que o mesmo apresente a seguinte descrição: “KIT ACADEMICO
COMPLETO”, onde após as retificações devidas na planilha de preços do edital, relativo ao
item informado, seja republicado no DOU, no Diário oficial dos municípios do estado de
Pernambuco, no site oficial do município de Solidão e no Quadro de Avisos, o novo aviso de
licitação, com nova data de julgamento das propostas de preços e disputa de lances, para
ciência de todos quanto ao novo prazo de publicação do edital retificado.
Sem mais para o momento,
Solidão/PE, em 14 de setembro de 2022.
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