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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE FORMIGA – MG  

 

 

 

 

REF.:  PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS – Nº 

88/2022 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 150/2022 

DATA DA SESSÃO: 05/10/2022  

HORÁRIO: 09:01 
 

 

 

 

A PRESENTE É EM RESPOSTA A IMPGNAÇÃO PROPOSTA PELOS 

PREZADOS ALFALAGOS LTDA. 

 

 

Em resposta às dúvidas levantadas sobre a aplicação do art.49, 

inciso II e III da Lei 123/2006, no qual os estimados apontam a possibilidade da 

aplicação das exceções previstas no dispositivo legal, viemos informar: 

Que foi realizada pesquisa de preço no mercado, e que há mais 

de três empresas locais e regionais, as quais possibilitarão a devida 

concorrência e satisfação da Administração Pública. 

Deste modo, salientamos que o processo licitatório segue de 

acordo com o dispositivo na norma legal, e que não há razões para a aplicação 

das exceções previstas no art.49, inciso II e III da Lei 123/2006, devendo 

consequentemente, o processo licitatório em questão prosseguir com seu 

trâmite previsto.  

Em resposta ao segundo questionamento suscitado, 

manifestamos que os princípios da eficiência, vantajosidade, proporcionalidade 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA: DR. TEIXEIRA SOARES, Nº 264 - CENTRO.  

FORMIGA – MINAS GERAIS - compra07saude@gmail.com 
CEP 35570-090 - TELEFONE: (37) 3329-1144 

CNPJ: 16.784.720/0001-25  
   
 

 

 

 
  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

e a segurança jurídica foram todos devidamente respeitados e o processo 

licitatório respeitou toda a legislação concernente à matéria.  

É considerando todos os argumentos citados acima, que a 

Secretaria Municipal de Saúde não concorda com os pedidos requeridos 

pelo impugnante, requerendo assim, que a comissão de licitação rejeite 

todos os pedidos da impugnação da empresa ALFALAGOS LTDA. 

 

Sem mais esclarecimentos para o momento.  

 

 

 

Formiga, 03 de outubro  de 2022. 

 

 

 

PRISCILLA RODRIGUES ALVES 

Diretora Jurídica de Compras Públicas da Secretaria da Saúde do 

Município de Formiga - MG. 

 

 


