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PROCESSO SELETIVO Nº 031/2019 HIMABA – Processo Seletivo de 
COMPRA DE MÁQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS 
em prol do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino 
Alves – HIMABA 

 

DECISÃO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 

Impugnante: SISNAC PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 

CNPJ nº: 528.415.708-78 

 

Vistos, etc... 

Trata-se de pedido de prorrogação, que na verdade trata-se de pedido de 
adiamento, apresentado por SISNAC PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA., 
devidamente qualificada no requerimento apresentado, visando adiar a data de 
entrega das propostas no processo seletivo em questão. 

Pugnou a Requerente o adiamento da sessão de entrega das propostas em 
razão do acolhimento da Impugnação apresentada, alegando em resumida 
síntese, que: 

“A	atual	data	para	apresentação	da	proposta	 invibializa	e	 restrige	a	

participação	de	fornecedores	que	atendem	o	objeto	após	as	devidas	

modificações	quanto	à	descrição.”	(SIC)	

1 – DO MÉRITO 

Novamente requer a Requerente a aplicação da Lei 8.666/93, restando 
salientado, novamente, que o IGH que não está obrigado a seguir os ditames 
da citada Lei, conforme já decidiram os Tribunais Pátrios, por se tratar de 
entidade privada, e não promover licitação pública, não sendo assim agente 
público. 

Inobstante entender o IGH que não houve prejuízo, uma vez que a alteração 
do edital restringiu-se tão-somente à fundamentação para a compra do 
equipamento, sem alterar as especificações técnicas do mesmo, porém, 
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visando a maior competitividade, bem como evitar futuras arguições de 
nulidade, adia a sessão de entrega das propostas do presente processo seletivo, 
devendo ocorrer a citada sessão em 08 de Julho de 2019, as 15:00h, no 
mesmo local. 

Diante do exposto, deve ser publicada a presente decisão, conferindo à ela 
efeitos de alteração do Edital quanto ao dia e hora a ser realizado. 

CONCLUSÃO 

Diante tudo o quanto exposto, acolhe o requerimento e determina o adiamento 
da sessão de entrega das propostas para o dia 08 de Julho de 2019, as 15:00h, 
no mesmo local. 

 

    Adriano Muricy                       

Comissão de Licitação 

 


