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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
017/2022 interposta pela empresa MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA,
CNPJ: 07.540.203/0001-10, sediada na rua Evaristo de Antoni, 1150, Bairro São
José, Caxias do Sul/RS – CEP 95.041-000,, ora Impetrante, com a finalidade de
Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE
LTDA
Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA,
impetrou impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo
encaminhado sua fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“Senhores, o prazo de entrega de apenas 30 (trinta) dias, para fornecimento do Item
5 - Mesa Cirúrgica Elétrica, é inexequível, visto que se trata de equipamento de
grande porte, na qual necessita de prazo mínimo superior ao exigido para o pleno
fornecimento por parte das fabricantes e distribuidoras do equipamento. Desta
forma, o prazo de entrega colabora com o impedimento à ampla competitividade
do processo licitatório, visto que, se torna inexequível o processo de fabricação e
simples transporte do equipamento até a localização desejada. Reiteramos que a
empresa impugnante, tem interesse em participar da disputa do Item em questão,
entretanto, tem conhecimento de que se trata de fornecimento de equipamento
com logística diferenciada, ou seja, por conta do peso consideravelmente elevado e
as dimensões diferenciadas em comparação a um objeto comum, a logística de
fornecimento e entrega do produto se dá de forma mais complexa e demorada..”
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Alegou a licitante que o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
fornecimento do Item 5 - Mesa Cirúrgica Elétrica, é inexequível.
Ocorre que, entendemos, que o prazo de 30 (trinta) dias ÚTEIS é tempo
suficiente para fornecimento dos itens, uma vez que em consulta a diversos
fornecedores, há época da cotação para estimativa de custos, todos os
fornecedores informaram ser possível a entrega.
Ressalta-se que o fornecimento do item é de extrema importância para
o funcionamento da rede hospitalar do município.
Por outro lado, 30 dias úteis são quase 60 dias corridos, que é o prazo
solicitado pelo Licitante.
Neste aspecto, entendemos que o prazo previsto para fornecimento
dos itens é plenamente adequado e possível, bem como que não é motivo
para alterar o edital.

Neste diapasão, não procede o pedido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, a qual acolho na forma do
remédio constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de
requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho

o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2022.
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Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 05 de abril de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro

Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSXNWN0YWQTRFNYHRVXHBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Eunápolis

Terça-feira
5 de Abril de 2022
5 - Ano - Nº 7978

CNPJ: 07.540.203/0001-10
E-mail: documentacao@elroimedical.com.br/ vendasmedifarr@gmail.com

AO
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
PREGÃO ELETRÔNICONº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022

IMPUGNAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA

A empresa MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, CNPJ: 07.540.203/0001-10,
sediada na rua Evaristo de Antoni, 1150, Bairro São José, Caxias do Sul/RS - CEP
95.041-000, vem, mui respeitosamente, solicitar impugnação ao prazo de entrega
para fornecimento do Item 5 deste edital licitatório, conforme fatos e razões aduzidos
no decorrer deste documento.

1. DO PRAZO DE ENTREGA PARA FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO

Senhores, o prazo de entrega de apenas 30 (trinta) dias, para fornecimento do Item
5 - Mesa Cirúrgica Elétrica, é inexequível, visto que se trata de equipamento de
grande porte, na qual necessita de prazo mínimo superior ao exigido para o pleno
fornecimento por parte das fabricantes e distribuidoras do equipamento. Desta
forma, o prazo de entrega colabora com o impedimento à ampla competitividade do
processo licitatório, visto que, se torna inexequível o processo de fabricação e simples
transporte do equipamento até a localização desejada. Reiteramos que a empresa
impugnante, tem interesse em participar da disputa do Item em questão,
entretanto, tem conhecimento de que se trata de fornecimento de equipamento
com logística diferenciada, ou seja, por conta do peso consideravelmente elevado e
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as dimensões diferenciadas em comparação a um objeto comum, a logística de
fornecimento e entrega do produto se dá de forma mais complexa e demorada.

Vale ressaltar que somos fabricantes do equipamento, e através do conhecimento
que temos deste mercado, informamos que não há possibilidade de ofertar proposta
com o prazo concedido em edital, por conta dos motivos já elencados inicialmente, e
certamente a empresa que conceder o prazo previsto em edital, ou estará
geograﬁcamente muito próxima a unidade hospitalar, ou ainda, estará aceitando
prazo que não será cumprido no momento de fornecimento. Portanto, visando o
atendimento ao interesse público, enfatizamos que os pregões eletrônicos redigidos
pela Lei de Licitações e Contratos em sua maioria, fornecem um prazo de no mínimo
60 a 90 (noventa) dias para entrega destes equipamentos, pois compreendem que
este prazo de entrega será atendido pelas empresas sem posterior pedido de
prorrogação, ou ainda, sem posteriores atrasos por parte das licitantes.

Temos conhecimento ainda da necessidade desta instituição em liquidar as compras
de 2021, mas não se pode exigir cláusula meramente restritiva em edital, tendo plena
ciência de sua inexequibilidade, já que qualquer fornecedor do mercado que
participar

deste

processo

licitatório

terá

que

obrigatoriamente

solicitar

prorrogação de prazo, caracterizando obrigação inexequível, entretanto, este pedido
de prorrogação poderá ou não ser aceito.

A

previsão

estabelece

condição

extremamente

comprometedora

da

competitividade uma vez que ﬁxa prazo exíguo para a entrega tendo em vista que os
equipamentos em quantidades elevadas não são possíveis de serem fabricados e
entregues neste prazo disponibilizado, sobretudo com o momento que estamos
vivenciando de Pandemia da COVID-19 no mundo inteiro, bem como o ﬁm do
ano que se sucedeu - com as empresas de matéria-prima retornando à sua
produção normalizada-, na qual diﬁculta ainda mais o processo de logística e
fornecimento dos produtos.
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Este tipo de cláusula no edital, só vem a obscurecer o certame licitatório, pois afasta
diversas empresas, que, muito embora consigam fornecer os produtos a preço
bastante competitivo e com a exata qualidade pretendida pela Administração, não
possuam disponibilidade de produção para entregar no prazo estabelecido no edital.

Temos conhecimento de que não há dispositivo legal para que se estabeleça prazos
mínimos ou máximos para a entrega do equipamento, entretanto, deve-se
compreender que a administração requerente do objeto não poderá estar em
desconformidade com as práticas de mercado em relação ao produto, pois o art. 15
da Lei de Licitações, em seu inciso III, estabelece que as compras, sempre que
possível, deverão submeter-se às condições de aquisição semelhantes ao do setor
privado, isto é, deve-se exigir prazo mínimo praticável entre as fabricantes do
equipamento.

O Doutrinador em Direito Administrativo Dr. Hely Lopes Meirelles, preceitua que, “O
DESCUMPRIMENTO

DOS

PRINCÍPIOS

DESCARACTERIZA

O

INSTITUTO

DA

LICITAÇÃO E, PRINCIPALMENTE, O RESULTADO SELETIVO NA BUSCA DA MELHOR
PROPOSTA PARA O PODER PÚBLICO”.

Portanto, o objetivo da licitação é possibilitar a participação do maior número de
licitantes de todo território nacional. O edital deve estabelecer um prazo razoável
para a entrega dos equipamentos licitados como forma de ser respeitado o Princípio
da Livre Concorrência.

Nesse sentido, é importante a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em Direito
Administrativo, 29ª edição, Editora Forense, 2016, pág. 416:

“NO §1º, INCISO I, DO MESMO ARTIGO 3º, ESTÁ IMPLÍCITO
OUTRO

PRINCÍPIO

DA

LICITAÇÃO,

QUE

É

O

DA
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COMPETITIVIDADE

DECORRENTE

DO

PRINCÍPIO

DA

ISONOMIA:

É

VEDADO AOS AGENTES PÚBLICOS ADMITIR, PREVER,

INCLUIR

OU

CLÁUSULAS

TOLERAR,
OU

NOS

CONDIÇÕES

ATOS
QUE

DE

CONVOCAÇÃO,
COMPROMETAM,

RESTRINJAM OU FRUSTREM O SEU CARÁTER COMPETITIVO E
ESTABELEÇAM PREFERÊNCIAS OU DISTINÇÕES EM RAZÃO DA
NATURALIDADE, DA SEDE OU DOMICÍLIO DOS LICITANTES OU
DE QUALQUER OUTRA CIRCUNSTÂNCIA IMPERTINENTE OU
IRRELEVANTE PARA O ESPECÍFICO OBJETO DO CONTRATO”
(grifos).

Da análise do instrumento convocatório em questão, não resta dúvida de que se
consigna cláusula manifestamente comprometedora e/ou restritiva do caráter
competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação, haja vista a absoluta
impossibilidade de entrega dos produtos, em prazo tão exíguo, registrando que a
grande maioria dos fornecedores do produto em questão não os mantém em
estoque, portanto os fabricantes e distribuidores solicitam um mínimo de 60
(sessenta) dias para a entrega dos mesmos nas quantidades solicitadas.

E, visando o interesse público e os princípios da economicidade, isonomia,
razoabilidade e moralidade, deve-se estabelecer prazo mais razoável para a entrega
dos equipamentos, visando o alcance da proposta mais vantajosa, além de
possibilitar a participação de mais empresas, tendo em vista que o presente edital
fere os preceitos acima transcritos, inviabilizando a participação de diversas
empresas no referido certame.
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DOS PEDIDOS FINAIS

Diante dos fatos e razões, solicitamos a esta idônea organização que o prazo de
entrega seja alterado para a média padrão de 60 (sessenta) dias, evitando assim o
direcionamento indireto e exclusão das licitantes, a ﬁm de proporcionar a ampla
participação e competitividade aos licitantes interessados em participar do presente
processo licitatório.

Termos em que,
Pede deferimento.

Caxias do Sul/ RS, 01 de Abril de 2022.

Henrique Klein Neto
Representante Legal/ Procurador
CPF: 003.548.599-00
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS/BA

Setor de Licitações e Contratos

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022
PROCESSO Nº 051/2022

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n° 07.554.943/0001-05, com sede na Estrada dos Imigrantes,
nº 467, Bairro Lambari, Encantado/RS, representada neste ato por seu
representante legal Adovandro Luiz Fraporti, brasileiro, casado, profissional da
área varejista de móveis e outros, portador do CIRG n° 3055021012 e do CPF
n° 662.482.300-30, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital apresentado por esta Administração,
levando em consideração o ordenamento jurídico vigente no País, pelos fatos e
fundamentos a seguir expostos:
I – DA RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante, ao tomar conhecimento do Edital do Pregão Eletrônico nº
018/2022 e analisar detalhadamente os seus termos, observou a existência de
questão que se continuada poderá afrontar sobremaneira, os pressupostos
legais insertos na Lei n.º 8.666/93.

A licitação constitui um procedimento que se destina, precipuamente, a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, garantindo
aos potenciais contratados o respeito aos princípios insertos no artigo 3.º da
Lei n.º 8.666/93:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
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mais vantajosa para a Administração e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.

O artigo retro foi vinculado ao artigo nº 37 da Constituição Federal, onde
o Princípio da Legalidade é específico para Administração Pública, ao
estabelecer que administrador público só poderá agir dentro daquilo que é
previsto e autorizado por lei, senão vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

impessoalidade,

aos

moralidade,

princípios
publicidade

de
e

legalidade,
eficiência

e,

também, ao seguinte:

Ensina Marçal Justen Filho na obra Curso de Direito Administrativo, 8º
edição, fl. 104. Editora Fórum:
“O princípio consiste em norma jurídica que consagra modelos
genéricos e abstratos de conduta, sem estabelecer uma
solução única e predeterminada abstratamente. O princípio
produz uma delimitação das condutas compatíveis com o
direito. Consagra uma moldura, no sentido de contemplar um
limite entre condutas lícitas e as ilícitas. Isso significa que a
aplicação do princípio envolve, como primeira etapa, a
identificação desse limite, algo que até pode ser fixado de
modo teórico e abstrato. Mas o princípio não se restringe a fixar
limites, porque também impõe a escolha da melhor solução
possível o que significa a necessidade da análise do caso
concreto. Nessa segunda etapa, as circunstâncias da vida real
condicionam a aplicação do princípio. Assim se passa porque
as características da vida real variam caso a caso, sendo
impossível estabelecer uma solução única e geral aplicável de
modo uniforme...”

Celso Antônio Bandeira de Mello na obra Curso de direito administrativo,
12ª edição, fl. 748, Malheiros Editores, 2000, afirma que a violação a um
princípio é a forma mais grave de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Senão vejamos:
“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma
norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não
apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o
sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido,

E-mail: juridico.alf01@gmail.com - Fone/Fax: (51) 3751-1014

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSXNWN0YWQTRFNYHRVXHBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
12 - Ano - Nº 7978

Eunápolis
porque

representa

subversão

de

insurgência

seus

valores

contra

todo

fundamentais,

o

sistema,

contumélia

irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura
mestra”.

Dessa forma, todas as vezes que são averiguadas irregularidades, ou
mesmo itens que possam vir a macular o caráter competitivo da licitação, cabe
a parte interessada contestar os termos, o que aqui se faz.
DOS LOTES – ITENS ANTAGÔNICOS/AUTÔNOMOS ENTRE SI
A presente licitação foi instaurada pelo Município de Jaguaruana, na
modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por LOTE.
A impugnante pretende, através da presente impugnação, que seja
realizado o desmembramento do Lote I, tornando os itens independentes entre
si, ampliando assim o leque de empresas participantes que, por certo, se
dedicam a um único produto e, por isso são especializadas.
Destaca-se que o Lote 4 do Edital possui itens agrupados, sendo itens
de diferentes ramos de atividades, vejamos alguns:
x

Item 01 – AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA

x

Item 02 – CARRO DE CURATIVOS COM BALDE E BACIA

x

Item 03 – CARRO MACA SIMPLES

x

Item 04 – MESA DE EXAMES

x

Item 05 – MESA GINECOLÓGICA

Os itens constantes no LOTE não possuem peculiaridades entre si, pois
ao analisar separadamente, conclui-se que possuem diferentes finalidades.
É visível a grande ilegalidade que ocorre neste certame licitatório, sendo
que tal fato restringe o caráter competitivo da licitação.
Esta junção apresentada de itens autônomos e distintos em um mesmo
lote ofende a COMPETITIVIDADE e a BUSCA PELA MELHOR PROPOSTA.
Ocorre que a impugnante é empresa fabricante de Móveis Hospitalares,
possuindo os devidos Registros perante a ANVISA e fabricando produtos deste
ramo, como por exemplo: Cama Hospitalar, Maca Hospitalar, Mesas de
Exames, Carros de curativos, Suporte de Soro, Braçadeira para Injeção,
E-mail: juridico.alf01@gmail.com - Fone/Fax: (51) 3751-1014

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSXNWN0YWQTRFNYHRVXHBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
13 - Ano - Nº 7978

Eunápolis
Poltrona Hospitalar, Cadeira para coleta de sangue, entre outros. No entanto,
devido à junção de itens autônomos, acaba ficando impedida de participar do
referido Pregão.
De

fato,

considerar

autônomos/antagônicos,

um

sem

o

LOTE

seu

composto

desmembramento,

por

itens

acaba

por

RESTRINGIR A COMPETITIVIDADE entre os participantes, em clara
infringência ao art. 3°, caput e §1º da Lei n° 8.666/93, c/c art. 5°, caput e
parágrafo único, do Decreto n° 5.450/05:
Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os

princípios

moralidade,

básicos
da

da

legalidade,

igualdade,

da

da

impessoalidade,

publicidade,

da

da

probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1° É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art.
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela
Lei nº 12.349, de 2010)
Art. 5° A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos
princípios

básicos

igualdade,

da

legalidade,

publicidade,

eficiência,

impessoalidade,
probidade

moralidade,

administrativa,

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo,
bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade
e proporcionalidade.
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados,

desde

que

não

comprometam

o interesse

da

administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

O julgamento de menor preço que contém LOTE formado por itens
antagônicos, IMPOSSIBILITA um maior número de empresas a participar do
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certame, pois muitas, como é o caso da Impugnante, fabricam somente alguns
itens daqueles apresentados em ambos os Lotes.
Não obstante, no momento em que é formado um Lote com itens
autônomos, torna-se visível que o ato de convocação consigna cláusula que
restringe o caráter competitivo do certame, sendo que este é um princípio que
deve presidir toda e qualquer licitação, e ainda, fere o princípio da igualdade, o
qual está previsto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

impessoalidade,
também,

ao

aos

moralidade,
seguinte:

princípios

de

publicidade

(Redação

e

dada

legalidade,
eficiência

pela

e,

Emenda

Constitucional nº 19, de 1998)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Deste modo, ao manter-se um lote com itens de fabricação diferentes, a
Administração está comprometendo o caráter competitivo da licitação e a
igualdade de condições entre os participantes.
Até mesmo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
acerca do tema, vejamos:
1 - “1ª Seção: MS nº 5.869/DF, rel. Ministra LAURITA VAZ:
MANDADO

DE

SEGURANÇA.

LICITAÇÃO.

PROPOSTA

ARGÜIÇÃO DE FALTA
PREDETERMINADO.
FORMALISMO.

ADMINISTRATIVO.

TÉCNICA.

INABILITAÇÃO.

DE ASSINATURA NO LOCAL

ATO

ILEGAL.

PRINCÍPIO

DA

EXCESSO

DE

RAZOABILIDADE.1. A

interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a
atos que acabem por malferir a própria finalidade do
procedimento
concorrentes

licitatório,
e

restringindo

prejudicando

a

o

escolha

número
da

proposta.”
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3 - 3. O procedimento licitatório há de ser o mais
abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número
possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da
proposta mais vantajosa. Não deve ser afastado candidato
do certame licitatório, por meros detalhes formais. No
particular, o ato administrativo deve ser vinculado ao princípio
da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter
1

substancial. Segurança concedida. (Processo MS 5631 DF
1998/0005624-6, S1 – Primeira Seção – DJ 17.08.1998 p.7)

Vejamos o entendimento do TCU acerca do tema:
Enunciado: Em licitação para registro de preços, é irregular a
adoção de adjudicação por menor preço global por grupo/lote,
concomitantemente com disputa por itens, sem que estejam
demonstradas as razões pelas quais tal critério, conjuntamente
com os que presidiram a formação dos grupos, é o que
conduzirá à contratação mais vantajosa, comparativamente ao
critério usualmente requerido de adjudicação por menor preço
por item.
[...]
a) ‘a regra básica da modelagem das licitações, como
determinam o art. 15, IV, e o art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993 e a
jurisprudência consolidada deste Tribunal, expressa na Súmula
247, é a do parcelamento da disputa por itens específicos e
não por lotes, compostos de diversos produtos ou serviços
adjudicados a um único fornecedor; e
b) não se prestando o registro de preços ao compromisso de
pronta aquisição de quantidades determinadas e, dada as
características dos materiais a ser adquiridos, não havendo por
parte da Administração a necessidade ou obrigação de, a cada
aquisição, adquirir todos os itens do lote, não se vislumbra
razão para que a adjudicação das propostas não tenha sido
realizada de maneira individual, para cada item de material
estipulado no termo de referência.'
10. A adoção do critério de julgamento de menor preço por lote
somente

deve

inviabilidade

de

ser

adotado

promover

a

quando

for

adjudicação

demonstrada
por

item

e

evidenciadas fortes razões que demonstrem ser esse o critério
que

conduzirá

a

contratações

economicamente

vantajosas.
[...]
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24. Em uma licitação por itens, como deve ser a regra, a
tendência

é

que

os

licitantes

façam

propostas

para

fornecimento de itens de natureza semelhante, no qual sejam
especializados, definindo, assim, seus próprios grupos de
competição. Exemplo disso foi observado no TC 026.324/20113 (representação), que tratou da regularidade do pregão
eletrônico 2/2011 para

registro de preços visando ao

fornecimento de 622 itens de gêneros alimentícios ao
Comando da 11ª Região Militar. Esse pregão foi modelado,
também, para haver disputa por itens, adotando-se como
critério de julgamento o de menor preço por item, e não por
grupo de itens, como se fez no caso em discussão.
[...]
26. Destaco ainda que, comparativamente à adjudicação por
item, a adjudicação por grupo (ou lotes, como mencionam
alguns) restringe a competitividade do certame, pois dificulta ou
inviabiliza a participação de micro e pequenas empresas ou de
empresas especializadas em um único gênero, em favor de
grandes distribuidores atacadistas.
[...]
29. A jurisprudência desta Casa, consubstanciada na Súmula
TCU 247, é pacífica no sentido de determinar a órgãos e
entidades a adjudicação por itens específicos e não por lotes,
compostos de diversos produtos ou serviços a serem
adjudicados a um único fornecedor,
"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por
preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”
(grifo nosso)
[...]
37. O que fica registrado quando a adjudicação se dá pelo
menor preço por grupo, não é o menor preço de cada item,
mas o preço do item no grupo em que se sagrou vencedor o
futuro fornecedor.
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38. Embora não fosse necessário, por ser evidente, devo
observar que a mera similaridade entre itens não é critério hábil
para fundamentar a formação de grupos/lotes.
[...]
42. Em registro de preços, a realização de licitação utilizandose como critério de julgamento o menor preço global por
grupo/lote leva, vis à vis a adjudicação por item, a flagrantes
contratações antieconômicas e dano ao erário, potencializado
pelas possibilidades de adesões, uma vez que, como
reiteradamente se observa, itens são ofertados pelo vencedor
do grupo a preços superiores aos propostos por outros
competidores.”
[...]
De outro lado, o critério da menor soma de preços unitários não
tem fundamento racional para fins de seleção da proposta mais
vantajosa. Nesse sentido, reproduzo excerto do voto condutor
do

acórdão

3124/2011-TCU-Plenário,

que

proferi

na

representação da extinta 8ª Secex a respeito de ocorrências no
pregão eletrônico MDA SRP 3/2010 (TC 009.014/2010-1):
“Como já havia me manifestado em ocasião anterior, meu
entendimento é que "o menor somatório dos preços unitários
não é, em licitações na modalidade pregão, para registro de
preços, um critério adequado para escolher a proposta mais
vantajosa, qual seja, a que garanta à Administração a
execução do objeto ao menor preço por licitante devidamente
qualificado".
[...]
Não há argumentos nestes que demonstrem que a soma de
preços unitários (que podem variar de centavos a milhares de
reais) de centenas de produtos, equipamentos e serviços
passíveis de utilização em eventos das mais variadas
naturezas (de copo descartável a equipamentos de som), sem
que se considere as estimativas de quantidades, seja de
alguma forma um critério que reflita o menor dispêndio da
administração para obtenção dos serviços que deseja (ou a
proposta mais vantajosa).
Trata-se, à toda evidência, de mero critério de escolha de uma
entre muitas empresas interessadas (assim como seria um
sorteio), sem nenhuma conexão com as finalidades de uma
licitação: a escolha da proposta mais vantajosa para a
administração, que, no caso do pregão, será a que resultará no
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menor preço a ser pago pela administração para obtenção dos
serviços (observados os requisitos de habilitação da licitante
vencedora e as características de qualidade do objeto definidas
no edital). Tal critério, portanto, é inapto, inválido e não pode
ser utilizado como critério de julgamento objetivo das
propostas.”

Número

do

Acórdão

ACÓRDÃO 4205/2014 -

PRIMEIRA CÂMARA Relator WEDER DE OLIVEIRA Processo
018.605/2012-5 Tipo de processo REPRESENTAÇÃO (REPR)
Data da sessão 29/07/2014 Número da ata 26/2014 - Primeira
Câmara

Não obstante, manter o Edital da maneira como está, ofenderia até
mesmo o Princípio da Legalidade, que garante o direito de participação de
qualquer interessado, sem que haja qualquer restrição, nos estritos termos da
Lei, conforme estabelece o artigo 23, §1°, da Lei 8.666/93:
Art. 23.
(...)
§1°

As

obras,

serviços

e

compras

efetuadas

pela

Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendose a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos

disponíveis

no

mercado

e

à

ampliação

da

competitividade sem perda da economia de escala.

Vejamos o que nos ensina o doutrinador Marçal Justen Filho:
“Nos termos do princípio geral considerado no art. 23 §1°,
aplica-se a regra da preferência pelo fracionamento da
contratação, quando isso for possível e representar vantagem
para a Administração. O fracionamento visa ampliar a
competitividade, sob o pressuposto de que o menor porte das
aquisições ampliaria o universo da disputa.” (Idem, op. Cit., p.
181)

Ressalta-se, outrossim, que o Tribunal de Contas da União editou a
Súmula 247, que estabelece o que segue:

“SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por
item e não por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo
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em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade.”

O artigo 15, inciso IV, da Lei 8.666/93, também consagra a possibilidade
de divisibilidade em itens:
“Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão:
(...)
IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias
para aproveitas as peculiaridades do mercado, visando a
economicidade.”

Assim sendo, temos que a ora impugnante não pode ser impedida de
participar em itens que atende plenamente, pelo simples motivo de não possuir
os demais itens encorpados nos LOTES do referido Edital.

III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, resta claro que o edital fere os preceitos acima
transcritos, inviabilizando a participação de diversas empresas no referido
certame caso mantidas as exigências e prazos impugnados.

Desta forma,

com

escopo nos argumentos acima expendidos,

amparados pelo entendimento dos Colendos Tribunais Superiores e da melhor
doutrina que trata da matéria, consignados anteriormente, requer, seja dado
provimento a presente impugnação para que seja retificado o instrumento
convocatório em espeque, julgando procedente a presente IMPUGNAÇÃO,
ainda, para o efeito de:

1- Desmembramento de todos os itens constantes nos LOTES,
passando o julgamento a ser por item, de forma a garantir o caráter
competitivo do certame e a busca pela proposta mais vantajosa,
elaborando-se uma nova especificação ao item ora atacado.
Requer ainda, decisão fundamentada.
Termos em que,
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Pede deferimento.

Encantado, 31 de março de 2022.

_________________________________________
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
018/2022 interposta pela empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 07.554.943/0001-05, com sede
na Estrada dos Imigrantes, nº 467, Bairro Lambari, Encantado/RS, ora
Impetrante, com a finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME, impetrou
impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua
fundamentação.
A princípio surgiu uma dúvida devido ao descuido da Impugnante, que
faz referência a um pregão n. 18, quando na verdade seria 17. Além do mais,
narra que o pregão ocorre no Município de Jaguaruana.
Mesmo assim, procederemos com a análise.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“A presente licitação foi instaurada pelo Município de Jaguaruana, na modalidade
de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por LOTE. A impugnante pretende, através da
presente impugnação, que seja realizado o desmembramento do Lote I, tornando os
itens independentes entre si, ampliando assim o leque de empresas participantes
que, por certo, se dedicam a um único produto e, por isso são especializadas .”

A aglutinação dos itens em lotes, neste caso, se demonstra
técnica e economicamente viável, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº
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8.666/1993, e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da
licitação,

visando,

tão

somente,

assegurar

a

gerência

segura

da

contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição
necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e
efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da
Administração Pública.
Em que pese a jurisprudência estabelecer que sempre que
possível e viável tecnicamente e economicamente, o objeto deve ser
dividido com vista a aumentar a competitividade do certame licitatórios.
Não obstante, o custo de se adquirir determinado item em uma
extensa lista de compras pode ser cegamente compreendimento como
somente o custo do item ofertado em uma licitação, pois também é
necessário esforço administrativo para adquiri-lo.
Noutras palavras, simplificadamente, para a Administração Pública
adquirir determinado objeto pode-se considerar que seu custo é o valor do
bem em si acrescido do valor do esforço administrativo necessário para
viabilizar sua compra.
Na parcela do custo do esforço administrativo, deve-se se ter em
mente todos os valores necessários para
administrativa do poder público,

se

manter a máquina

tais como: custos com servidores

necessários para realizar a licitação; custos com servidores necessários para
gerir os contratos administrativos; custos

com servidores necessários para

fiscalizar os contratos administrativos; custos com servidores necessários para
operar os diversos aspectos ligados a uma contratação pública; custos
com toda a infraestrutura necessária para manter a administração; entre
outros.
Nesta linha de

pensamento, quanto

maior o

número de

fornecedores e contratos para se gerir, maior o esforço administrativo que
deverá o poder público desprender para realizar suas aquisições de forma
adequada e legal, assim maior será o custo da máquina administrativa da
instituição. Por outro lado, compras em lotes muito extensos e diversificados
tem a capacidade de levar o poder público a correr maiores riscos, pois
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pode restringir

a competividade do

certame,

elevando

a parcela de

custo que será pago pelo bem em si.
Portanto, a agrupação em lotes é possível desde que tecnicamente e
economicamente viável, devendo levar em consideração a situações que
a justifiquem e as possíveis economias que podem ocorrer com essa forma
de adjudicação.
A licitação para contratação de que trata este certame, POR LOTE,
justifica-se pela necessidade de agrupamento dos itens faz-se necessário,
haja vista, a celeridade, economia de escala, eficiência na fiscalização do
contrato e os transtornos que poderiam surgir com a exigência de

2

ou

mais empresas para o fornecimento dos itens de cada lote. Assim com
destaque para

os princípios da

eficiência e

economicidade,

é

imprescindível a licitação POR LOTE.
Isto posto, optou-se por adotar um pregão do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, ao invés de um pregão com base no menor preço por item,
por entender que

a

contratação dessa forma seria mais conveniente,

aumentaria a uniformidade dos valores e reduziria os riscos de conflitos.
Além disso, mesmo em se tratando de licitação por menor preço por lote, os
valores por item ainda deverão ser levados em consideração e verificada
sua coerência com mercado, evitando distorções nos valores para cada
item em vistas a realidade mercadológicas.
Não há de se falar em limitação na participação do certame, pois,
os itens agrupados são atendidos por várias empresas, sendo cada lote,
portanto, atendido por um nicho de mercado. Outrossim, há demonstração
da vantagem em se seguir nessa forma de agrupamento em relação à
adjudicação por item, uma vez que,

torna-se mais vantajoso para a

Administração, gerando economia de escala.
Importante salientar, que conforme entendimento do TCU, que “na
licitação por menor preço global do

lote, a

vantajosidade para a

Administração somente se concretizaria na medida em que for adquirido do
licitante o lote integral dos itens, pois o preço é resultante da multiplicação
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de preços

dos bens

licitados pelas quantidades estimadas” (Acórdão

4.205/2014TCU-Plenário)
A divisão do pregão em lotes por associação é medida plenamente
reconhecida pelo TCU, assim vejamos:
Desse modo, conforme já abordado neste voto e bem resumido na
orientação da Seges/MP, no
modelagem

de aquisição

âmbito das licitações realizadas sob a
por

preço global

de grupo

de itens,

somente serão admitidas as seguintes circunstâncias: 1) aquisição da
totalidade dos itens de grupo,

respeitadas

as proporções de

quantitativos definidos no certame; ou 2) aquisição de item isolado
para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. Sem
embargos, constitui irregularidade a aquisição de item
adjudicado por preço global, de forma

de

grupo

isolada, quando o preço

unitário adjudicado ao vencedor do grupo não for o menor lance
válido ofertado na disputa relativo ao item. Acórdão nº 1.347/2018Plenário

Observamos, mais uma vez, na SÚMULA Nº 247 do TCU citada pelo
Impugnante, in verbis:
"SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e
não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda
de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para

a execução, fornecimento ou

aquisição

da

totalidade do

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo

as

exigências

de

habilitação

adequar-se

a

essa

divisibilidade." (grifo nosso).

Neste diapasão, nosso entendimento técnico é que há plena
justificativa para a composição do certame em LOTES, sendo ratificado que
os

itens agrupados nos

lotes possuem a mesma natureza, que há um

elevado quantitativo de empresas brasileiras que encontra-se aptas ao
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pleno atendimento ao processo licitatório e que o formato de LOTES é mais
vantajoso para a Administração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME, a qual acolho na forma do remédio
constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de requerimento
realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho

o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2022.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 04 de abril de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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A
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Att. Sr. Pregoeiro

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo nº 053/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO
HOSPITAL REGIONAL DE EUNÁPOLIS, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR
PROPOSTA N° 13879.364000/1140-01.

R.C. MÓVEIS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob nº 02.377.937/0001-06, sediada à Av.
Moises Forti nº 1.230, Distrito Industrial, na cidade de Capivari, Estado de São Paulo, CEP 13360-000,
portadora da Autorização de Funcionamento Anvisa nº 8031608, concedida por publicação em Diário
Oficial da União por meio da Resolução nº 2658 publicada em 21/06/2006, por intermédio de sua
representante legal, Sra. Clélia Machado Pinto Corrêa, portadora da Carteira de Identidade nº
18.074.010-6/ SSP-SP e do CPF nº 178.794.178-77, vem respeitosamente e tempestivamente, através
desta, apresentar Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 017/2022, a fim de corrigir vícios contidos no
ato convocatório que comprometem a legalidade do procedimento licitatório em tela, nos termos e nas
razões a seguir aduzidas.
Com a finalidade de cumprir, de forma integral, ao que dispõe os princípios e normas que
regem o processo licitatório, a IMPUGNANTE vem requerer ao (a) Ilmo (a) pregoeiro (a), que avalie esta
peça de impugnação e consequentemente reavalie o presente edital convocatório.
A IMPUGNANTE eleva sua consideração a esta Douta Comissão de Licitação e esclarece que
o objetivo desta impugnação ao edital da licitação em referência não é o de procrastinar o bom e regular
andamento do processo, mas sim evidenciar a esta Nobre Comissão os pontos que necessitam ser
revistos, pois se mantidos provocarão a violação dos princípios e regras que regulam o processo
licitatório, de forma especial, o Princípio da Legalidade.
1
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O fito da presente Impugnação é trazer maior segurança técnica e jurídica à Instituição tendo
em vista que após análise do referido edital constatou-se que a disputa será por lote.
DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO – POR LOTE

O edital traz no item “7.1.2”, que para efeito de classificação será observado o critério de
MENOR PREÇO POR LOTE. A previsão descrita estabelece condição extremamente comprometedora da
competitividade uma vez que limita as empresas participantes.
Este tipo de solicitação no edital, só vem a obscurecer o certame licitatório, pois afasta
diversas empresas, que, muito embora consigam fornecer os produtos a preço bastante competitivo e
com a exata qualidade pretendida pela Administração, não são fabricantes de todos os itens que
compõem o lote.
O Doutrinador em Direito Administrativo Dr. Hely Lopes Meirelles, preceitua que, “O
DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DESCARACTERIZA O INSTITUTO DA LICITAÇÃO E, PRINCIPALMENTE,
O RESULTADO SELETIVO NA BUSCA DA MELHOR PROPOSTA PARA O PODER PÚBLICO”.
Portanto, o objetivo da licitação é possibilitar a participação do maior número de licitantes
de todo território nacional, como forma de ser respeitado o Princípio da Livre Concorrência.
Nesse sentido, é importante a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em Direito
Administrativo, 29ª edição, Editora Forense, 2016, pág. 416:
“NO §1º, INCISO I, DO MESMO ARTIGO 3º, ESTÁ IMPLÍCITO OUTRO PRINCÍPIO DA
LICITAÇÃO, QUE É O DA COMPETITIVIDADE DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA:
É VEDADO AOS AGENTES PÚBLICOS ADMITIR, PREVER, INCLUIR OU TOLERAR, NOS
ATOS DE
CONVOCAÇÃO,
CLÁUSULAS OU
CONDIÇÕES QUE
COMPROMETAM, RESTRINJAM OU FRUSTREM O SEU CARÁTER COMPETITIVO E
ESTABELEÇAM PREFERÊNCIAS OU DISTINÇÕES EM RAZÃO DA NATURALIDADE,
DA SEDE OU DOMICÍLIO DOS LICITANTES OU DE QUALQUER OUTRA
CIRCUNSTÂNCIA IMPERTINENTE OU IRRELEVANTE PARA O ESPECÍFICO OBJETO
DO CONTRATO” (grifos).
Destacamos, ainda, decisão do STJ sobre este assunto:
2
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“AS REGRAS DO PROCEDIMENTO LlCITATÓRI0 DEVEM SER INTERPRETADAS DE
MODO QUE, SEM CAUSAR QUALQUER PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E AOS
INTERESSADOS NO CERTAME, POSSIBILITEM A PARTICIPAÇÃO DO MAIOR
NÚMERO DE CONCORRENTES, A FIM DE QUE SEJA POSSIBILITADO SE
ENCONTRAR, ENTRE VÁRIAS PROPOSTAS, A MAIS VANTAJOSA”. (grifos) - MS n.
5.606/DF, Rel. Min. José Delgado, DJU 10.08.1998.
E, por fim, o § 1°, inciso I, do art. 3, da Lei 8666/93, é clara e cristalina que é vedado aos
agentes públicos: “cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
do contrato.”
Da análise do instrumento convocatório em questão, não resta dúvida de que se consigna
cláusula manifestamente comprometedora e/ou restritiva do caráter competitivo que deve presidir toda
e qualquer licitação, haja vista a absoluta impossibilidade de participação de empresas fabricantes, as
quais podem ofertar preço realmente competitivo.
Diante do exposto, tendo em vista o interesse público e os princípios da economicidade,
isonomia, razoabilidade e moralidade, deve-se estabelecer o alcance da proposta mais vantajosa,
possibilitando a participação de mais empresas, tendo em vista que o presente edital fere os preceitos
acima transcritos, inviabilizando a participação de diversas empresas no referido certame.

Ainda nossos tribunais são claros que:
“Direcionar o edital de uma compra com as características de determinado conjunto de
fornecedores não tem nenhuma convergência com o trabalho de especificar
corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de licitação.” conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – Plenário.”
“(...) 9. Postos esses fatos, em especial os que demonstram possibilidade de
direcionamento da concorrência em tela, é de reconhecer o fumus boni iuris nas
ponderações apresentadas pela Unidade Técnica. De notar que o prosseguimento do
certame poderá causar prejuízos ao Erário, haja visto que, em princípio, o edital não
observa os princípios da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e da
isonomia entre os licitantes, uma vez que há indícios de favorecimento à empresa Politec
3
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Ltda. Ressalta-se, adicionalmente, o elevado valor envolvido – cerca de R$ 8.670.000,00
(oito milhões, seiscentos e setenta mil reais).” (Decisão 819/2000 – Plenário)

“Assim, em suma, observamos que não foram suficientemente ilididos os
questionamentos em tela, podendo-se concluir pela responsabilidade da presidente
(como de todos os membros) da CLP, por agir de forma ao menos omissiva, permitindo
que houvesse o direcionamento, os sobrepreços e o favorecimento questionados. Por
isso, sujeita-se a responsável à multa prevista no art. 43, parágrafo único, da Lei n°
8.443/92, na proporção, opinamos, de 15% (RI-TCU, art. 220, inc. III).” (ACÓRDÃO N°
105/2000 – TCU – Plenário AC-0105-20/00P)”
Fonte: Manual Básico de Licitações e Contratos – ano 2016 – tribunal de contas
estado de SP https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/licitacoes_contratos.pdf
Aglutinação de produtos e serviços e suas consequências; A adjudicação por lotes – produtos dotados de
afinidades, de mesma natureza A aglutinação do objeto da licitação, em regra, deve ser evitada. Artigo 15, IV e artigo 23, §1º
da Lei 8.666/93: Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas
necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; Art. 23. (...) § 1o As obras, serviços e
compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala. Problema da aglutinação: impede-se a participação, na licitação, de
empresas capazes de atender a um dos objetos pretendidos, talvez com preços bastante competitivos. Em relação à divisão do
objeto em lotes, tratando-se de produtos díspares, de naturezas diversas e comercializados por empresas que atuam em
diferentes segmentos de mercado, este E. Tribunal tem determinado a segregação destes produtos em lotes distintos para que
seja ampliado o espectro de possíveis fornecedores em potencial e, consequentemente, elevadas as perspectivas de obtenção
da proposta mais vantajosa ao interesse público, com melhor atenção ao princípio da isonomia. Ou seja, prestigia-se a maior
competitividade e a obtenção de preços mais vantajosos. As irregularidades censuradas por este Tribunal residem no
agrupamento de produtos de setores diferentes de mercado. 18 Licitações e contratos Tal fato resulta na restrição da participação
de licitantes que poderiam apresentar propostas mais vantajosas para a Administração, se a adjudicação fosse por lotes
compostos de itens de mesma natureza. Além disso, especificamente no caso do registro de preços e adjudicação a partir do
menor preço por lote, recomendável a estipulação de preços máximos unitários a serem admitidos, com o escopo de evitar que
o agrupamento dos itens em lotes seja utilizado como facilitador do “jogo de planilha”. Contudo, vale o alerta de que, via de
regra, a jurisprudência desta Corte é firme ao não admitir a desclassificação de propostas com base em preço unitário, quando
o critério de julgamento adotado for o de menor preço global. (TCs. 2033/010/07 e 1069/010/08). A recomendação de
imposição de preços máximos unitários a serem admitidos apenas é possível, frise-se, no caso de registro de preços e
adjudicação a partir do menor preço por lote. A compra para armazenamento em almoxarifado e a impropriedade do julgamento
das propostas pelo menor preço por lote Quando se trata de aquisições destinadas a armazenamento em almoxarifado, tendo
em vista o atendimento gradual de necessidades da Administração, a utilização do sistema de registro de preços, onde a
aquisição é incerta, conjugada à organização do objeto em lotes com grande quantidade e diversidade de itens, fragiliza a
adoção do critério de julgamento pelo menor preço por lote. A solução mais adequada, nesses casos, é o julgamento pelo menor
preço unitário. TC-009658.989.16-5 e TC-9659.989.16-4. SESSÃO DE 15/06/2016 “No que tange ao critério de julgamento

4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSXNWN0YWQTRFNYHRVXHBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
30 - Ano - Nº 7978

Eunápolis

R.C. – Móveis Ltda
CNPJ.: 02.377.937/0001-06
Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.360-000
Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 2119-9005
E-mail: adm@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br

eleito, observo que a utilização do sistema de registro de preços para a aquisição de materiais escolares em forma de kits,
segundo o critério de menor preço por lote, tem sido admitida em precedentes deste Tribunal, desde que agrupados produtos
em razão da afinidade, a título de garantir condições mais vantajosas (TCs 5054.989.14-0, E. Tribunal Pleno, Sessão de
10/12/14, sob minha relatoria; 88.989.15-7 e 96.989.15-7, E. Tribunal Pleno, Sessão de 11/2/15; e 5586.989.14-7,
5599.989.142 e 5101.989.16-8, E. Tribunal Pleno, Sessões de 11/2/15 e 3/4/16). Diversamente, noto que os instrumentos em
exame se destinam à formação de preços para recebimento e armazenamento em almoxarifado, visando ao atendimento gradual
das necessidades da Administração Municipal. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 19 Não vislumbro, com isso,
condição que pudesse justificar o modelo adotado pelo menor preço por lote, notadamente quanto ao Pregão nº 13/2016, tanto
por se tratar de registro de preços, onde a aquisição é incerta, como em razão da quantidade e diversidade de itens que compõem
cada lote, daí porque melhor se conformam ao critério de julgamento pelo menor preço unitário, como bem acentuou SDG.”
“Em hipóteses da espécie, a seleção pelo preço global potencializa distorções de preço nem sempre justificáveis, o que, no
mais das vezes, submete o Administrador a contingências decorrentes de diferenças de preço entre o contratado e o que se pode
encontrar no mercado de varejo.” (TC-1310.989.14-0; Sessão Plenária de 9/4/14). Aglutinação de itens de prateleira e produtos
personalizados para que se prestigie a competitividade da licitação, a composição dos lotes não deve misturar itens de prateleira
com produtos personalizados, bem como artigos de ramos de mercado distintos. É pacífica a jurisprudência desta Corte sobre
o assunto (TC – 6287.989.14, TC – 106.989.14, TC – 15.989.12, TC – 1145.989.15, dentre outros).

DA EMPRESA RC MÓVEIS
Aproveitamo-nos do ensejo para informar que a empresa RC Móveis Ltda está no mercado
há 20 anos, ganhando reconhecimento ao longo de sua história por sua política ética e dinâmica,
buscando sempre a melhoria continua de seus processos e produtos, aliada ao respeito e dedicação aos
nossos clientes e colaboradores.
A empresa RC Móveis consolidou-se no mercado como a empresa que mais fez em um curto
espaço de tempo, e, hoje é reconhecida como a Maior Fábrica de Móveis Hospitalares do Brasil com
um parque fabril de 18mil metros quadrados.
Nosso processo de fabricação está adequado as Boas Práticas de Fabricação da Anvisa
possuindo todas as certificações perante aos órgãos reguladores: Autorização de Funcionamento Anvisa,
Certificado de Capacidade Técnica Inmetro, Registro no CREA, Licença da Vigilância Sanitária, Licença
Cetesb, Licença Bombeiros.

DOS PEDIDOS
|

Seja alterada a forma de participação de Lote para Itens

|

Determinar-se a republicação do Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto,
conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93
5
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|

Que a resposta da presente Impugnação seja encaminhada para o e-mail:
licitacoes@rcmoveis.com.br

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Capivari, 30 de março de 2022

R.C.- Móveis Ltda
Eloísa Pelegrini
Analista de Licitação
CPF: 383.804.878-42
RG: 47.646.306-3
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022

H. STRATTNER & CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
33.250.713/0002-43, localizada à Avenida das Águias, 228, Cidade Universitária Pedra Branca,
CEP

88.137-280,

Palhoça/SC,

telefone

(11)

2185-2300,

endereço

eletrônico

www.strattner.com.br, e-mails: licitacoes@strattner.com.br e juridico@strattner.com.br, vem,
tempestivamente, nos termos do edital, da Lei nº 8666/93 e Lei 10.520/02, à presença de Vossa
Senhoria, tempestivamente, apresentar IMPUGNAÇÃO, que adiante específica o que faz na
conformidade seguinte:

I.

FATOS

A IMPUGNANTE pretende participar do Lote 2 do presente pregão eletrônico, que objetiva a
aquisição de equipamentos hospitalares em atendimento às necessidades do hospital
regional

de

Eunápolis,

de

acordo

com

a

emenda

parlamentar

proposta

N°

13879.364000/1140-01.

Ao vislumbrar as especificações técnicas do instrumento convocatório foi identificada a
possibilidade para adequação de descritivo para ampliação de concorrência do certame que, por
conseguinte, atenderá os princípios Constitucionais da isonomia, legalidade e competitividade.

II.

DO DIREITO

Diante dos fatos narrados, a IMPUGNANTE demonstrará a seguir os fundamentos que serão
capazes de ampliar a concorrência do certame com o fim de atender aos princípios da legalidade,
competitividade e isonomia.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSXNWN0YWQTRFNYHRVXHBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Eunápolis

a) DA IMPUGNAÇÃO DO LOTE II - MATERIAIS.

No Termo de Referência do instrumento convocatório, nas páginas 25 a 29, se requer 8 itens,
compostos no Lote II, quais sejam:

1) Sistema de vídeo laparoscopia/endoscopia rígida;
2) Aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros acoplado;
3) Bisturi elétrico;
4) Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com led;
5) Mesa cirúrgica elétrica;
6) Cama hospitalar manual articulada;
7) Ureteroscópio;
8) Cistoscópio;

Ocorre que, da forma que se exige no certame, há a violação ao princípio da isonomia e
legalidade, pois, restringe a competitividade, pois já que atualmente há um único distribuidor
que atende esta especificação.

Pois, ao unificar o lote II, para que a aquisição seja para apenas uma empresa, há a violação
à competitividade, já que restringe a participação dos demais licitantes, ofendendo a lei e os
princípios basilares da lei de licitações.

Assim, a fim de viabilizar a aquisição e ampliar a competição a fim de se cumprir os princípios
licitatórios, se sugere que todos os produtos do Lote II, sejam licitados, item a item, de forma
unitária.
b) CONCLUSÃO

Como se pode verificar as sugestões elencadas acima se justificam, pois possibilitará a
participação de diversos licitantes, com os respectivos cumprimentos dos princípios
constitucionais atinentes à licitação e, principalmente ao da legalidade e isonomia.

Destaca-se que com a aceitabilidade das sugestões todos os principais fabricantes do mercado
poderão participar do certame e assim, o princípio da isonomia e competitividade seriam
observados.

Ademais, como mencionado esta solicitação do edital indica a restrição de competitividade, e
violação ao princípio da isonomia, conforme destacado por Marçal Justen Filho:
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“A isonomia significa, de modo geral, o livre acesso de todo e qualquer
interessado à disputa pela contratação com a Administração. Como
decorrência direta e imediata da isonomia, é vedado à Administração
escolher um particular sem observância de um procedimento seletivo
adequado e prévio, em que sejam estabelecidas exigências
proporcionadas à natureza o objeto a ser executado.
Sob esse ângulo, a isonomia significa o direito de cada particular de
participar na disputa pela contratação administrativa, configurando-se a
invalidade de restrições abusivas, desnecessárias ou injustificadas.
Trata-se, então, da isonomia como tutela dos interesses individuais de
cada sujeito particular potencialmente interessado em ser contratado
pela Administração.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos, 14ª edição, São Paulo, Dialética,
2010, pg.69).

Portanto, a isonomia é considerada como uma manifestação diretamente relacionada com o
interesse coletivo, objetivando buscar a ampliação da disputa:

“A ampliação da disputa significa a multiplicação de ofertas e a efetiva
competição entre os agentes econômicos. Como decorrência da
disputa, produz-se a redução dos preços e a elevação da qualidade das
ofertas, o que se traduz em contratações mais vantajosas para a
Administração.
Sob esse prisma, a isonomia reflete proteção aos interesses coletivos.
Todo e qualquer integrante da comunidade, mesmo que não
potencialmente em condições de participar de uma licitação, tem
interesse na ampliação da disputa, na eliminação de exigências
abusivas ou desnecessárias. Assim se passa porque a ampliação
do universo de licitantes propicia a redução dos gastos públicos.”
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos, 14ª edição, São Paulo, Dialética, 2010, pgs. 69 e 70)

Assim, caso as sugestões não sejam aceitas poderá ser configurado o objetivo dessa Comissão
de Licitação de restringir a competição e conforme mencionado acima, violar os princípios da
competitividade e isonomia que são vedados pelo ordenamento jurídico:

Art. 3.º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
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da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no
8.248, de 23 de outubro de 1991;

(Redação dada pela Lei nº

12.349, de 2010)

Além disso, a posição majoritária da jurisprudência é de se anular a licitação que conste cláusula
sem fundamento que restrinja a participação de licitantes:

“Licitação. Por nula se haverá a cláusula constante em edital de licitação
que, sem fundamento legal, restringe a participação de licitantes.
(TRF 5a Região. Decisão 31.5.1994 - Proc. 0541758/94-CE 1a Turma.
DJ 26.08.94 p. 46.486 - Rel. Juiz Hugo Machado)

“Licitação. Edital. Anulação. Exigência violadora do princípio da
igualdade, restringindo o caráter competitivo do procedimento.
Cláusula discriminatória. Art. 37, inciso, XXI, da Constituição da
República, e , 3º, § 1º do DL. nº 2.300/86. A regra geral na licitação é a
participação do maior número possível de licitantes, devendo o edital
ser parcimônio e criterioso ao fixar requisitos, pois são proibidas as
condições impertinentes, inúteis ou desnecessárias.” (TJ/SP, Ap. Civ.
nº 225567-1, Des. Alfredo Migliore, 25/05/95, JTJ, Vol. 172, p. 109)

“Administrativo. Licitação. Princípio da igualdade dos licitantes.
Interpretação da Constituição Federal vigente e da anterior. A
Administração Pública deve ser desempenhada com a observância de
quatro princípios básicos, quais sejam, o da legalidade, o da
impessoalidade, o da moralidade e o da igualdade. O princípio da
igualdade foi acolhido pela CF de 1967, embora em termos relativos,
face à existência de restrições legais à sua aplicabilidade. Ao contrário,
o mesmo princípio, por ocasião do advento da CF de 1988, foi
incorporado ao ordenamento jurídico, em termos absolutos, sem
comportar exceções.” (TRF-5ªR., Ap. em MS nº 1.039, Juiz Nereu
Santos, 20/11/90, JSTJ e TRF, vol. 29, p.527)
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Conforme mencionado, a legalidade como princípio de administração, significa que o
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e
às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

É o corolário a exigência de condições de igualdade no âmbito das contratações públicas e, além
disso, insculpido ostensivamente na legislação que rege os processos administrativos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes

Dessa forma, requer que a solicitação desta IMPUGNANTE seja atendida a fim de possibilitar a
participação de demais licitantes.
c) DOS PEDIDOS

Em face do exposto, requer que seja a presente IMPUGNAÇÃO recebida e julgada procedente,
conforme acima demonstrado com efeito a ampliar a participação dos licitantes, sugere-se a
alteração do Edital para que todos os produtos do Lote II, sejam licitados, item a item, de forma
unitária.

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada,
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.

Nestes termos, pede deferimento.

Barueri/SP, 01 de abril de 2022.
H. STRATTNER & CIA. LTDA.
WELLINGTON MATHEUS MONTEIRO
OAB/SP 454.568

WELLINGTON
MATHEUS MONTEIRO

Assinado de forma digital por WELLINGTON MATHEUS
MONTEIRO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=43419613000170,
ou=Presencial, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO,
cn=WELLINGTON MATHEUS MONTEIRO
Dados: 2022.04.01 12:29:19 -03'00'
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ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
Ref.: Pregão Eletrônico nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2022
LICITACOES-E Nº 930322

KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, inscrita sob
CNPJ/MF sob n.º 79.805.263/0001-28, com sede e foro jurídico em São José dos Pinhais PR, na
Rua Castro, 29 Cruzeiro, CEP 83010-080, vem por meio de seu Sr. Ricardo Carvalho, Brasileiro,
Casado, residente à Rua Jean Jacques Rousseau nº 152, Bairro Aristocrata, São José dos PinhaisPR, portador da cédula de Identidade RG nº. 5.430.580-0 SSP/PR e CPF/MF sob nº. 873.087.20900, com fulcro no artigo 41 da Lei 8.666/1993, artigo 18 do Decreto 5.450/2015 e artigo 24 da Lei
10.024/19, vem a respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL supra mencionado, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I - DA ADMISSIBILIDADE

Segundo o Artigo 41 da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 prevê em seu § 1º o prazo
legal e os legitimados para interposição da impugnação ao edital:
Artigo 41, § 1º: Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3
três dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. (grifos)

Com base no Artigo 24, do Decreto Lei 10.024/19, que regulamenta o pregão eletrônico,
informa que:
Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública.
§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da
impugnação.
§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data
para realização do certame.

Logo, a impugnante não só é parte legítima para o ato, como também o pratica
tempestivamente.
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Portanto, a presente impugnação deverá ser recebida pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe
de apoio para que, na forma da lei, seja admitida, processada e, ao final, julgada procedente, nos
termos do requerimento.
De toda sorte, é poder-dever do Administrador Público conhecer e rever, de ofício, aqueles
atos administrativos que afrontem a legislação pátria, portanto, a presente impugnação deverá ser
recebida pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio para que, na forma da lei, seja admitida,
processada e, ao final, julgada procedente, nos termos do requerimento.

II - DA MOTIVAÇÃO IMPUGNATÓRIA

Foi dado a devida publicação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, processo
administrativo N° 053/2022, cujo objeto é “Aquisição de equipamentos hospitalares em atendimento
às necessidades do Hospital Regional de eunápolis, de acordo com a emenda parlamentar proposta
Nº 13879.364000/1140-01.”
Passamos a informar que esta impugnação tem a finalidade de ampliar a disputa dentro do
certame, cujo a fundamentação balizar a compra pública no Princípio da Eficiência, sem ferir os
Princípios da Isonomia e da Razoabilidade, aos quais serão mantidas, se houver a devida abertura
de melhorias nos itens, uma vez que não diminuirá a qualidade do produto a ser adquirido muito
menos restringir a competitividade entre os participantes, além de garantir a segurança na compra
deste equipamento.
A licitação é o instrumento de seleção que a Administração Pública se utiliza, objetivando
obter a proposta mais vantajosa aos seus interesses, é certo que o sentido de “vantajosa” não é
sinônimo de mais econômica financeiramente, já que, a licitação busca selecionar o contratante e
a proposta que apresentem as melhores condições para atender a reclamos do interesse coletivo,
tendo em vista todas as circunstancias previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade etc).
III – DA RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO

A Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/02, tem um conceito abrangente de
agente público e define como autores dos atos de improbidade o agente público e terceiros, a saber:

Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade
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ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (BRASIL, 2002).

A improbidade administrativa instituída no ordenamento jurídico por intermédio da Lei nº
8.429/92, orientando a conduta do Estado, como figura democrática de Direito perante a sociedade
no que diz respeito as atitudes para as prestações estatais. Função do Estado, mediante ações de
seus agentes públicos, é velar pelo bom funcionamento da Administração Pública, seja na
forma direta ou indireta, pois desconsiderando a personalidade física, o agente público estaria
representando o Estado, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Independente de acordos ou termo de compromisso firmada entre entidades como
Ministério da Saúde, em âmbitos superiores, é dever do agente público extrair as melhores
condições para adequar-se as realidades de compras do ente requerido, em sua plena
satisfação, não perfaz quanto lhe é conferido especificações e exigências pré definidas, cabendo a
administração pública interessada, verificar, analisar e disponibilizar o descritivo técnico anterior à
aprovação, precavendo que eventuais empresas frustrem a contratação futura por não serem
tecnicamente aptas a execução do ofertado.
A comissão de licitação não exime sua responsabilidade com relação ao descritivo do
termo de referência, devendo acolher tempestivamente, para analisar os pontos abordados e caso
haja descritivo técnico além de sua competência, repassar ao interessado os argumentos citados,
provendo parecer técnico para assim informar aos interessados de sua decisão.
IV – DOS ITENS A SEREM REVISADOS

Os específicos preteridos, é necessário informar que existe possibilidade de alterações,
contidas no descritivo dos itens, sem ocasionar direcionamento, proporcionando uma aquisição de
qualidade e custo-benefício, baseado no Princípio da Impessoalidade, conforme serão expostos.

Lote I – EQUIPAMENTOS Item 03, Descritivo abaixo:
Item 03 - Foco cirúrgico de Solo Móvel, Iluminação: 120 000 lux, Temperatura de cor: 3.200 – 5.000K, Vida útil do LED:
50 000 horas, Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor, Possui Luz Especial para Vídeo Cirurgia,
Garantia de 01 ano.

Lote II – MATERIAIS Itens 04 e 05, Descritivo abaixo:
Item 04 - Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com led branco e controle eletrônico de intensidade que atenda
as especificações abaixo: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados
independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo
menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do
piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das
cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula
fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida
estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida
de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos
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e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de
4200 K ou maior; As duas cúpulas deverá ter diâmetro não inferior a 500 mm. A intensidade luminosa de cada cúpula
deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser
perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto
no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no
centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável
sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de
painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 210 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser
providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura
sobre o cirurgião e paciente; As cúpulas devem apresentar a possibilidade de serem removidas, substituídas e permitirem
o acoplamento de outros componentes (monitores, câmeras no braço do foco ou com suporte independente, etc); Vida
útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior; Garantia de 01 ano.
Item 5 - Mesa cirúrgica elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas
mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: Regulagem de
altura, Trendelemburg, reverso do Trendelemburg e lateralidade . Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além
desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado.
Movimentos da mesa: Altura ajustável; Trendelemburg; Reverso do Trendelemburg; Lateral esquerda e direita; Movimento
longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Material: Mesa:
Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de
aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; Colchonete: deve ser translúcido,
antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve ser revestido de material impermeável e sem costuras. Acessórios
Mínimos: 01 (um) arco de narcose; 01 (um) suporte para renal; 01 (um) par de suportes de braço; 01 (um) par de portacoxa; 01 (um) par de suportes laterais; 01 (um) par de ombreiras; 01 (um) jogo de colchonete impermeável e sem costura;
01 (uma) bandeja porta cassete; 01 (uma) gaveta ginecológica. Alimentação Elétrica: 220V monofásico / 60Hz, cabo de
alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; GARANTIA DE 01 ANO.

É necessário informar para esta ilibada Autarquia que existem ausências de informações
cruciais que qualificaria o produto desejado, dando legitimidade ao item pretendido, entendemos
haver um grau de complexidade na aquisição de equipamentos deste calibre, porém o certame deve
manter o Princípio da Isonomia e Impessoalidade, além de proporcionar a compra mais econômica,
segura e eficiente.
A empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA vem de
forma respeitosa informar alguns aspectos para haver mudança no quadro de solicitações
formalizadas pela Autarquia.
Dentro dos lotes são solicitados itens distintos, como por exemplo, carro de emergência,
detector fetal e foco cirúrgico para um lote de equipamentos. Já em lote de materiais, itens como
sistema de vídeo laparoscopia, aparelho de anestesia com monitor, Bisturi elétrico, foco cirúrgico,
ureteroscópio, entre outros, entretanto é possível que uma empresa que deseja participar de um
item não comercializa o outro equipamento, limitando a concorrência mais ampla, pois muitas
empresas não atuam com todos os produtos requisitados dentro dos lotes, e, como é de
conhecimento, a empresa que cotar um produto, terá de apresentar proposta para todos os itens.
É de extrema importância informar para esta ilibada casa, que muitas empresas que
queiram participar destes lotes não possuem no seu portfólio muito menos em seu contrato social,
material médico-hospitalar, material laboratorial e outros, sendo assim, impossibilita a participação
de muitas empresas nesse lote específico.
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A junção de itens autônomos e distintos em um mesmo lote ofende gravemente a
competitividade do certame e restringe a igualdade entre os licitantes, consequentemente é
frustrada a busca pela melhor proposta, que caso sejam separados, evitaria certames fracassados,
ou até mesmo desertos, assim, ampliando a participação de empresas.
Repita-se que não haverá empresa que forneça todos os objetos dos lotes da licitação,
tendo em vista que a empresas interessadas em fornecer foco cirúrgico e ureteroscópio são
diversas, pois podem se tratar de áreas de comércio diversas, existindo, portanto, a necessidade
de se desmembrar o lote.
Ainda, a permanência de itens autônomos em um único lote acaba por infringir a imposição
do artigo 5º, parágrafo único do Decreto nº 5.450/2005, in verbis:
“Art. 5º […]
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação”. (grifo e negrito nosso)

Em relação ao descritivo do item 04 – lote II, solicita para esta aquisição, entre outras
exigências, “cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa
disposta no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil
higienização e via manopla existente no centro da cúpula” também informa “permitindo ajuste
pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico”, a descrição do
equipamento em questão, está direcionado para a fabricante BARRFAB com modelo nacional e
para modelos de marcas importadas, pois o equipamento, sendo movimentado intensidade
luminosa disposta no próprio braço e/ou via manopla existente também eletronicamente e/ou
manualmente atingirá a mesma funcionalidade, no entanto o acréscimo da possibilidade que este
também possa ser mecânico, proporcionará maior quantidade de empresas interessadas em
participar desta cotação, como esta requerente, que possui todas as tecnologias requisitadas, com
exceção do mecanismo eletrônico ora discutido.
Vale destacar também que, essa abertura e fechamento de campo luminoso de forma
eletrônica, não será uma área esterilizável, inclusive, incumbira em mais uma pessoa para realizar
tal atividade, para o campo luminoso, ao contrário do equipamento de forma manual, que possui
área esterilizável, e pode ser manuseada pela pessoa que estará utilizando o equipamento, não
necessitando de mais um pessoa.
Outro ponto relevante a destacar é referente ao consumo de energia que o produto deverá
conter, tanto para o descritivo do item 04 – lote II quanto para o descritivo para o item 03 –
lote I, visando a economicidade na utilização do produto, é ideal solicitar entre 70 a 100 VA por
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cúpula, pois equipamentos que possuem a tecnologia atual em LED, não demanda consumo alto
conforme descrito em edital. Visto que atualmente qualquer cirurgia possui duração média de 3
horas, o consumo informado já é suficiente para uma compra com qualidade e segurança neste
equipamento.
Indicamos a complementação ao descritivo destes itens, referente ao sistema provido de
dissipação de calor passivo, sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros,
visando a segurança no momento do uso, pois alguns equipamentos possuem cooler, ventoinhas
entre outras categorias de sistema que expelem partículas durante o procedimento, visto as
atualizações do mercado e necessidade de um equipamento moderno e de qualidade as fabricantes
incorporaram um sistema de dissipação de calor passivo, isso eximiu a questão de aquecimento
do equipamento e trouxe economicidade nas manutenções.
Outro aspecto que abre concorrência por possuir vários fabricantes que se encaixam com
características que pré determinem as qualidades e aspectos que melhor atenderão as
necessidades expostas pela instituição, citar a variação de temperatura, mantendo o Princípio da
Isonomia, a temperatura com variação de 3.000K a 6.000K, considerando essa uma possibilidade
para melhor concorrência entre os participantes para ambos os itens.
Para o item 05 do lote II, é solicitado “movimento longitudinal manual ou elétrico”,
entretanto, devido a exigência de demanda que o equipamento deve possuir, além de possibilitar
menor possibilidade de manutenções, solicitamos a análise de alteração para deslocamento
elétrico acionado por controle remoto, sem intervenção e/ou preparação manual longitudinal
do tampo para ambos os lados (dorso), possuindo a funcionalidade de um equipamento com
deslocamento elétrico completo, não necessitando a remoção do paciente para a preparação
manual do equipamento, garantindo a segurança e agilidade no momento da cirurgia principalmente
nas preparações para procedimentos que serão exigidos.
Este descritivo solicita ainda capacidade de carga mínima de 220 kg, no mínimo, é
necessário informar para esta ilibada Autarquia que, para qualificar o produto que será adquirido e
dar segurança para aos usuários, solicitar uma capacidade de carga, por exemplo, de no mínimo
300 kg, garantindo sustentabilidade na carga que poderá advir de usuários com peso mais elevado,
visto que a necessidade que o equipamento suprirá as necessidades exigidas.
É importante notar que para um processo com características similares a esta aquisição
(conforme demonstrado abaixo), é nitida a necessidade de incluir a solicitação da carga mínima
para uma compra deste calibre, visto que, devido ao atendimento da demanda deste órgão o mais
seguro a exigir é uma carga de pelo menos 300kg:
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Também é de extrema importância a destacar para estes equipamentos, ao qual não
consta nos descritivos e deve ser uma exigência, visando a durabilidade e proteção ao produto,
mediante a sua utilização, é referente ao Grau de Proteção, é ideal que esta Ilibada Autarquia
solicite que seja cotado o produto com pelo menos a exigência do IP-42, o qual é ideal contra
proteção de líquidos e poeira, protegendo e gerando uma durabilidade maior para o produto
desejado, conforme tabela exemplificativa:

É necessário informar para esta ilibada Autarquia que, mediante ao uso do produto, é
essencial haver a devida proteção, visto as possibilidades de respingos de líquidos e poeira, que
com o tempo pode danificar o produto, o grau de proteção tem a função para que isso não ocorra,
inclusive, essa exigência é regularizada pelo INMETRO, o qual certifica a existência dessa
proteção.
Alguns fabricantes tentam aludir apenas fatos que só a eles interessam, induzindo a
instituição ao erro, informando que o registro da ANVISA é responsável pela certificação do produto
ou que não existe necessidade de certificação, o que podemos considerar inverdades perante o
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assunto visto que o INMETRO é orgão competente brasileiro para regulamentar equipamentos que
necessitam de testes obrigatórios para comercialização.
Produtos para saúde devem ser registrados junto à ANVISA e ao INMETRO para poder
ser comercializados no mercado nacional. Seja pela produção em empresas estabelecidas no
Brasil, seja a produção realizada em empresas estrangeiras, o registro do produto, requer a
definição de suas características técnicas e mercadológicas.
A ANVISA e INMETRO firmaram um termo de cooperação onde o objetivo central da
cooperação é desenvolver ações com foco na proteção da saúde da população brasileira, ou
seja, a ANVISA tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por
intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos
à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a
eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados,
e o INMETRO é o órgão federal responsável pelos programas de avaliação da conformidade que
estabelece quais produtos devem ser regulamentados, atendendo a critérios técnicos (riscos
associados, principalmente relativos à saúde, segurança ou proteção do meio ambiente,
impacto econômico, etc.).
A exigência regulamentada deixa claro que o equipamento necessita de certificação de
conformidade conforme abaixo na Portaria INMETRO nº 350 de 06/09/2010:
Parágrafo único. A certificação de Equipamentos Elétricos sob Regime de
Vigilância Sanitária será compulsória nos casos em que a Anvisa assim o exigir,
e de acordo com a Instrução Normativa vigente, a qual estabelece as normas
técnicas, adotadas para fins de certificação da conformidade de tais
equipamentos.

E também na Resolução RDC Anvisa nº 27,de 21 de junho de 2011
Art. 2º Os equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária deverão comprovar o
atendimento à Resolução RDC ANVISA nº 56, de 06 de abril de 2001, que
"Estabelece os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia Aplicáveis aos
Produtos para Saúde", por meio de certificação de conformidade no âmbito do
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC).
§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, dever-se-á tomar como
base as prescrições contidas em normas técnicas indicadas por meio da Instrução
Normativa da ANVISA IN nº 3, de 21 de junho de 2011, ou suas atualizações.
§ 2º Serão considerados equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária, inclusive
suas partes e acessórios:
I - os equipamentos com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou
fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento,
reabilitação e monitoração em seres humanos; e
II - os equipamentos com finalidade de embelezamento e estética.
§ 3º A certificação de que trata o caput deste artigo não se constituirá em
procedimento único para a comprovação da segurança e eficácia dos produtos,
podendo estudos e análises complementares ser solicitados de acordo com as
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disposições da Resolução RDC ANVISA nº 56/2001, que "Estabelece os Requisitos
Essenciais de Segurança e Eficácia Aplicáveis aos Produtos para Saúde".
Art 3º O fornecedor de equipamento sob regime de Vigilância Sanitária deverá
apresentar, para fins de concessão, alteração ou revalidação de registro ou cadastro
de seu produto na ANVISA, cópia autenticada do certificado de conformidade
emitido por organismo acreditado no âmbito do SBAC.

Sabiamente a Administração Pública exige a referida característica, uma vez que eventuais
substâncias que contenham microrganismo patológicos, podem atingir o equipamento, penetra-lo e
contaminar total ou parcialmente seus componentes, ocasionando a poluição infecciosa do
ambiente, assim como a possível contaminação de paciente e os envolvidos nos procedimentos
hospitalares. Esta contaminação, ainda, poderá pendurar por tempo indeterminado, uma vez que a
limpeza habitual é externa, não havendo acesso ao sistema interno o que não possibilita sua
esterilização.
A falta da referida selagem, atribuída a certificação IP poderá, seguramente, acarretar o
aumento dos níveis de infecções hospitalares uma vez que há impossibilidade de desinfecção do
equipamento internamente, ainda, produtos corrosivos de limpeza podem atingir os componentes
elétricos, causando um risco a segurança tanto quanto.
Com essas solicitações formalizadas, tem a finalidade de ampliar a disputa no certame,
cuja fundamentação basilar a compra pública enseja no Princípio da Isonomia, a qual será mantida,
se houver as devidas aberturas, visto que não diminuirá a qualidade do produto a ser adquirido,
além de não direcionar a qualidade e segurança do equipamento, trazendo melhoramento em para
os itens, mantendo uma compra mais econômica e segura de conforme o Princípio da Eficiência.
É o juízo do Administrador que determina as especificações do produto que pretende
adquirir, de modo a extrair as melhores condições de sua utilização para adequar-se as suas
realidades, sempre pautadas na razoabilidade e proporcionalidade dos meios aos fins, pois quando
a lei confere ao agente público esta competência, significa que atribuiu ao agente o dever/poder de
escolher a melhor conduta, dentre um universo de condutas possíveis, para a plena satisfação do
interesse público, por este fato, a impugnação lhe é orientadora de falhas que podem ocorrer.

V – DOS FUNDAMENTOS

Norteia-se pelo Princípio Constitucionais, os quais resguardam a aplicabilidade de atos
benéficos aos usuários de bens e serviços contratados por aquela, dos quais destaca-se no artigo
3º da Lei 8.666/93, a seguir transcrito:
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
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conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.

Ainda pelo § 1o do mesmo artigo e legislação, veda aos agentes públicos:
“Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato” (grifamos)

Mediante às fundamentações expostas, pode-se informar que para haver uma maior
competitividade no certame, alguns pontos exigidos podem ser mudados, sem frustrar a
impessoalidade ou a igualdade entre os participantes, considerando uma ampla competição, com a
descrição corrigida do item em epígrafe.
VI - DOS PEDIDOS

Diante de todo exposto, a empresa KSS

COMÉRCIO

E

INDÚSTRIA

DE

EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA requer:

- Que seja a IMPUGNAÇÃO recebida de forma tempestiva;
- Que seja julgado procedentes as alegações apresentadas e suspenso o certame, até analise,
abertura de descritivo e melhorias;
- Que seja emitido parecer técnico dos argumentos apontados;
- Que seja revisto o descritivo dos itens acatando abertura e as sugestões elencadas:

- Desmembramento dos lotes, transformando em itens;
- Intensidade luminosa disposta no próprio braço e/ou via manopla existente para o foco
cirúrgico;
- Permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e/ou através de painel eletrônico
para o foco cirúrgico;
- Consumo de energia para entre 70 a 100 VA para o foco cirúrgico;
- Dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros para o
foco cirúrgico;
- Variação de temperatura de 3.000K a 6.000K para o foco cirúrgico;
- Capacidade de carga de no mínimo 300 kg para a mesa cirúrgica;
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- Movimentação de deslocamento elétrico longitudinal para ambos os lados (dorso) sem
intervenção para a mesa cirúrgica;
- Grau de proteção no mínimo IP-42 para os itens elencados nesta peça.

Solicitamos que seja analisado a abertura de descritivos e sugestões expostas nessa peça
de impugnação, realizando assim melhorias no descritivo para uma aquisição de qualidade e ampla
concorrência, propiciando o princípio da eficiência sem ferir o princípio da isonomia.

Nestes termos, pede deferimento,
São José dos Pinhais, 31 de março de 2022.

KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA
CNPJ/MF sob n.° 79.805.263/0001-28
RICARDO CARVALHO – SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 873.087.209-00
Rg. 5.430.580-0-SSP-PR
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

ILUSTRÍSSIMA COMISÃO PERNANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
EUNÁPOLIS / BA.

PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.342.946/0001-00, com sede na RUA ITAGI, Nº 413, GALPÃO 10, QUADRA 09, LOTE 15 A 17,
LOTEAMENTO JARDIM BELO HORIZONTE, bairro PITANGUEIRAS, cidade de LAURO DE
FREITAS, estado de BAHIA, neste ato representado legalmente por o KALIL AUAD BRANDÃO,
portador da carteira de identidade nº 05263435-32 – SSP –BA, CPF sob o nº 708.920.675-00,
Diretor da PRIME MEDICAL, vem tempestivamente à presença de V.Sas., com fundamento no
artigo 41 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e com fundamento nos itens

4.1 do

EDITAL E ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022, oferecer IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

A Impugnante, pretendendo participar do certame, adquiriu o edital e nele vislumbrou disposições
que não se coadunam com o ordenamento jurídico.

Embora a presente disputa tenha, como fim formação de Registro de Preço para fornecimento
eventual dos Materiais Médicos Hospitalares, para atender a demanda do Hospital Regional de
Eunápolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus
anexos, com menores preços e de boa qualidade, a disposição atual do item editalício impede que
o interesse público seja atingido.
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Desta sorte, serve o presente para demonstrar os vícios editalícios, dos quais são passíveis de
serem sanados a fim de resguardar o processo licitatório, bem como, o atendimento à Lei Federal e
seus princípios.
Venho respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei no 8.666/93, apresentar a
presente: Com base no Termo de Referência do presente edital, solicitamos alteração para os itens
do TR abaixo citados.:

Dos Lotes
Lote II - A necessidade de desmembrar o lote para item, para que haja uma maior participação de
licitantes e não uma restrição, sendo assim ofertando para administração pública melhores ofertas.

Desse modo, espera-se que sejam alteradas as especificações do edital para incluir nos itens ora
debatido às sugestões apresentadas pela Impugnante, em atenção ao justo prosseguimento do
processo licitatório, economia aos cofres públicos e consequente aquisição de materiais de melhor
qualidade, tudo razão da grande possibilidade de apresentação de ofertas pelas empresas
interessadas.

Ante o exposto, requer a Impugnante seja acolhida a presente Impugnação, para que seja
retificado o Edital de Licitação, nos termos aqui aduzidos, com a sua consequente republicação,
tudo como medida para garantir a restauração da legalidade ao procedimento licitatório,
atendendo-se, dessa maneira, aos fins preconizados no artigo 3º da Lei 8.666, de 1993.

O artigo 3º da Lei 8.666/93 estabelece:

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”.
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§ 1º - É vedado aos agentes públicos:

“admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei
no 8.248, de 23 de outubro de 1991;
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)” Grifo nosso

Desta forma não é permitido disfarçar a restrição à competitividade mediante a descrição de
especificações técnicas irrelevantes para o atendimento às necessidades a que se destina o objeto
da licitação.
Esta é a determinação do art. 7º, § 5º da Lei 8666/93: “È vedada à realização de licitação cujo
objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações
exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento
de tais materiais e serviços for feito sob o regime da administração contratada, previsto e
discriminado no ato convocatório”.

§ 6º. A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

Nestes Termos,

Aguardamos Deferimento

Lauro de Freitas/ BA 04 de abril de 2021.

_________________________________________
 

        
 
 ! "#$%#&'
#( 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
017/2022 interposta pela empresa H. STRATTNER & CIA. LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.250.713/0002-43,
localizada à Avenida das Águias, 228, Cidade Universitária Pedra Branca,
CEP

88.137-280,

Palhoça/SC,

ora

Impetrante,

com

a

finalidade

de

Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA H. STRATTNER & CIA. LTDA
Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante H. STRATTNER & CIA. LTDA, impetrou impugnação
dentro

do

prazo

estipulado

no

Edital,

tendo

encaminhado

sua

fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“A IMPUGNANTE pretende participar do Lote 2 do presente pregão eletrônico, que
objetiva a aquisição de equipamentos hospitalares em atendimento às necessidades
do hospital regional de Eunápolis, de acordo com a emenda parlamentar proposta
N° 13879.364000/1140-01. Ao vislumbrar as especificações técnicas do instrumento
convocatório foi identificada a possibilidade para adequação de descritivo para
ampliação de concorrência do certame que, por conseguinte, atenderá os princípios
Constitucionais da isonomia, legalidade e competitividade. Pois, ao unificar o lote II,
para que a aquisição seja para apenas uma empresa, há a violação à
competitividade, já que restringe a participação dos demais licitantes, ofendendo a
lei e os princípios basilares da lei de licitações.”

A aglutinação dos itens em lotes, neste caso, se demonstra
técnica e economicamente viável, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
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8.666/1993, e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da
licitação,

visando,

tão

somente,

assegurar

a

gerência

segura

da

contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição
necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e
efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da
Administração Pública.
Em que pese a jurisprudência estabelecer que sempre que
possível e viável tecnicamente e economicamente, o objeto deve ser
dividido com vista a aumentar a competitividade do certame licitatórios.
Não obstante, o custo de se adquirir determinado item em uma
extensa lista de compras pode ser cegamente compreendimento como
somente o custo do item ofertado em uma licitação, pois também é
necessário esforço administrativo para adquiri-lo.
Noutras palavras, simplificadamente, para a Administração Pública
adquirir determinado objeto pode-se considerar que seu custo é o valor do
bem em si acrescido do valor do esforço administrativo necessário para
viabilizar sua compra.
Na parcela do custo do esforço administrativo, deve-se se ter em
mente todos os valores necessários para
administrativa do poder público,

se

manter a máquina

tais como: custos com servidores

necessários para realizar a licitação; custos com servidores necessários para
gerir os contratos administrativos; custos

com servidores necessários para

fiscalizar os contratos administrativos; custos com servidores necessários para
operar os diversos aspectos ligados a uma contratação pública; custos
com toda a infraestrutura necessária para manter a administração; entre
outros.
Nesta linha de pensamento, quanto maior o número de fornecedores
e contratos para

se gerir, maior o esforço administrativo que deverá o

poder público desprender para realizar suas aquisições de forma adequada
e legal, assim maior será o custo da máquina administrativa da instituição.
Por outro lado, compras em lotes muito extensos e diversificados tem a
capacidade de levar o poder público a correr maiores riscos, pois pode
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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restringir a competividade do certame, elevando a parcela de custo que
será pago pelo bem em si.
Portanto, a agrupação em lotes é possível desde que tecnicamente e
economicamente viável, devendo levar em consideração a situações que
a justifiquem e as possíveis economias que podem ocorrer com essa forma
de adjudicação.
A licitação para contratação de que trata este certame, POR LOTE,
justifica-se pela necessidade de agrupamento dos itens faz-se necessário,
haja vista, a celeridade, economia de escala, eficiência na fiscalização do
contrato e os transtornos que poderiam surgir com a exigência de

2

ou

mais empresas para o fornecimento dos itens de cada lote. Assim com
destaque para

os princípios da

eficiência e

economicidade,

é

imprescindível a licitação POR LOTE.
Isto posto, optou-se por adotar um pregão do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, ao invés de um pregão com base no menor preço por item,
por entender que

a

contratação dessa forma seria mais conveniente,

aumentaria a uniformidade dos valores e reduziria os riscos de conflitos.
Além disso, mesmo em se tratando de licitação por menor preço por lote, os
valores por item ainda deverão ser levados em consideração e verificada
sua coerência com mercado, evitando distorções nos valores para cada
item em vistas a realidade mercadológicas.
Não há de se falar em limitação na participação do certame, pois,
os itens agrupados são atendidos por várias empresas, sendo cada lote,
portanto, atendido por um nicho de mercado. Outrossim, há demonstração
da vantagem em se seguir nessa forma de agrupamento em relação à
adjudicação por item, uma vez que,

torna-se mais vantajoso para a

Administração, gerando economia de escala.
Importante salientar, que conforme entendimento do TCU, que “na
licitação por menor preço global do

lote, a

vantajosidade para a

Administração somente se concretizaria na medida em que for adquirido do
licitante o lote integral dos itens, pois o preço é resultante da multiplicação

Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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de preços

dos bens

licitados pelas quantidades estimadas” (Acórdão

4.205/2014TCU-Plenário)
A divisão do pregão em lotes por associação é medida plenamente
reconhecida pelo TCU, assim vejamos:
Desse modo, conforme já abordado neste voto e bem resumido na
orientação da Seges/MP, no
modelagem

de aquisição

âmbito das licitações realizadas sob a
por

preço global

de grupo

de itens,

somente serão admitidas as seguintes circunstâncias: 1) aquisição da
totalidade dos itens de grupo,

respeitadas

as proporções de

quantitativos definidos no certame; ou 2) aquisição de item isolado
para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. Sem
embargos, constitui irregularidade a aquisição de item
adjudicado por preço global, de forma

de

grupo

isolada, quando o preço

unitário adjudicado ao vencedor do grupo não for o menor lance
válido ofertado na disputa relativo ao item. Acórdão nº 1.347/2018Plenário

Observamos, mais uma vez, na SÚMULA Nº 247 do TCU citada pelo
Impugnante, in verbis:
"SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e
não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda
de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para

a execução, fornecimento ou

aquisição

da

totalidade do

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo

as

exigências

de

habilitação

adequar-se

a

essa

divisibilidade." (grifo nosso).

Neste diapasão, nosso entendimento técnico é que há plena
justificativa para a composição do certame em LOTES, sendo ratificado que
os

itens agrupados nos

lotes possuem a mesma natureza, que há um

elevado quantitativo de empresas brasileiras que encontra-se aptas ao
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pleno atendimento ao processo licitatório e que o formato de LOTES é mais
vantajoso para a Administração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
H. STRATTNER & CIA. LTDA,

a

qual

acolho

na

forma

do

remédio

constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de requerimento
realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho

o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 04 de abril de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
017/2022

interposta

pela

empresa

KSS

COMÉRCIO

E

INDÚSTRIA

DE

EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita sob CNPJ/MF sob n.º 79.805.263/000128, com sede e foro jurídico em São José dos Pinhais PR, na Rua Castro, 29
Cruzeiro, CEP 83010-080, ora Impetrante, com a finalidade de Impugnação
do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA, impetrou impugnação dentro do prazo estipulado no Edital,
tendo encaminhado sua fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“Dentro dos lotes são solicitados itens distintos, como por exemplo, carro de
emergência, detector fetal e foco cirúrgico para um lote de equipamentos. Já em
lote de materiais, itens como sistema de vídeo laparoscopia, aparelho de anestesia
com monitor, Bisturi elétrico, foco cirúrgico, ureteroscópio, entre outros, entretanto é
possível que uma empresa que deseja participar de um item não comercializa o
outro equipamento, limitando a concorrência mais ampla, pois muitas empresas não
atuam com todos os produtos requisitados dentro dos lotes, e, como é de
conhecimento, a empresa que cotar um produto, terá de apresentar proposta para
todos os itens. A junção de itens autônomos e distintos em um mesmo lote ofende
gravemente a competitividade do certame e restringe a igualdade entre os
licitantes, consequentemente é frustrada a busca pela melhor proposta, que caso
sejam separados, evitaria certames fracassados, ou até mesmo desertos, assim,
ampliando a participação de empresas. Repita-se que não haverá empresa que
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forneça todos os objetos dos lotes da licitação, tendo em vista que a empresas
interessadas em fornecer foco cirúrgico e ureteroscópio são diversas, pois podem se
tratar de áreas de comércio diversas, existindo, portanto, a necessidade de se
desmembrar o lote. Argumentou ainda que para haver uma maior competitividade
no

certame,

alguns

pontos

exigidos

podem

ser

mudados,

sem

frustrar

a

impessoalidade ou a igualdade entre os participantes, considerando uma ampla
competição, com a descrição corrigida do item em epígrafe.
Também fez sugestões como forma de impugnação, sendo elas:

- Desmembramento dos lotes, transformando em itens; - Intensidade luminosa
disposta no próprio braço e/ou via manopla existente para o foco cirúrgico; Permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e/ou através de painel
eletrônico para o foco cirúrgico; - Consumo de energia para entre 70 a 100 VA para o
foco cirúrgico; - Dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas
entre outros para o foco cirúrgico; - Variação de temperatura de 3.000K a 6.000K
para o foco cirúrgico; - Capacidade de carga de no mínimo 300 kg para a mesa
cirúrgica;”

A aglutinação dos itens em lotes, neste caso, se demonstra
técnica e economicamente viável, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº
8.666/1993, e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da
licitação,

visando,

tão

somente,

assegurar

a

gerência

segura

da

contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição
necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e
efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da
Administração Pública.
Em que pese a jurisprudência estabelecer que sempre que
possível e viável tecnicamente e economicamente, o objeto deve ser
dividido com vista a aumentar a competitividade do certame licitatórios.
Não obstante, o custo de se adquirir determinado item em uma
extensa lista de compras pode ser cegamente compreendimento como
somente o custo do item ofertado em uma licitação, pois também é
necessário esforço administrativo para adquiri-lo.
Noutras palavras, simplificadamente, para a Administração Pública
adquirir determinado objeto pode-se considerar que seu custo é o valor do
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bem em si acrescido do valor do esforço administrativo necessário para
viabilizar sua compra.
Na parcela do custo do esforço administrativo, deve-se se ter em
mente todos os valores necessários para
administrativa do poder público,

se

manter a máquina

tais como: custos com servidores

necessários para realizar a licitação; custos com servidores necessários para
gerir os contratos administrativos; custos

com servidores necessários para

fiscalizar os contratos administrativos; custos com servidores necessários para
operar os diversos aspectos ligados a uma contratação pública; custos
com toda a infraestrutura necessária para manter a administração; entre
outros.
Nesta linha de

pensamento, quanto

maior o

número de

fornecedores e contratos para se gerir, maior o esforço administrativo que
deverá o poder público desprender para realizar suas aquisições de forma
adequada e legal, assim maior será o custo da máquina administrativa da
instituição. Por outro lado, compras em lotes muito extensos e diversificados
tem a capacidade de levar o poder público a correr maiores riscos, pois
pode restringir

a competividade do

certame,

elevando

a parcela de

custo que será pago pelo bem em si.
Portanto, a agrupação em lotes é possível desde que tecnicamente e
economicamente viável, devendo levar em consideração a situações que
a justifiquem e as possíveis economias que podem ocorrer com essa forma
de adjudicação.
A licitação para contratação de que trata este certame, POR LOTE,
justifica-se pela necessidade de agrupamento dos itens faz-se necessário,
haja vista, a celeridade, economia de escala, eficiência na fiscalização do
contrato e os transtornos que poderiam surgir com a exigência de

2

ou

mais empresas para o fornecimento dos itens de cada lote. Assim com
destaque para

os princípios da

eficiência e

economicidade,

é

imprescindível a licitação POR LOTE.
Isto posto, optou-se por adotar um pregão do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, ao invés de um pregão com base no menor preço por item,
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por entender que

a

contratação dessa forma seria mais conveniente,

aumentaria a uniformidade dos valores e reduziria os riscos de conflitos.
Além disso, mesmo em se tratando de licitação por menor preço por lote, os
valores por item ainda deverão ser levados em consideração e verificada
sua coerência com mercado, evitando distorções nos valores para cada
item em vistas a realidade mercadológicas.
Não há de se falar em limitação na participação do certame, pois,
os itens agrupados são atendidos por várias empresas, sendo cada lote,
portanto, atendido por um nicho de mercado. Outrossim, há demonstração
da vantagem em se seguir nessa forma de agrupamento em relação à
adjudicação por item, uma vez que,

torna-se mais vantajoso para a

Administração, gerando economia de escala.
Importante salientar, que conforme entendimento do TCU, que “na
licitação por menor preço global do

lote, a

vantajosidade para a

Administração somente se concretizaria na medida em que for adquirido do
licitante o lote integral dos itens, pois o preço é resultante da multiplicação
de preços

dos bens

licitados pelas quantidades estimadas” (Acórdão

4.205/2014TCU-Plenário)
A divisão do pregão em lotes por associação é medida plenamente
reconhecida pelo TCU, assim vejamos:
Desse modo, conforme já abordado neste voto e bem resumido na
orientação da Seges/MP, no
modelagem

de aquisição

âmbito das licitações realizadas sob a
por

preço global

de grupo

de itens,

somente serão admitidas as seguintes circunstâncias: 1) aquisição da
totalidade dos itens de grupo,

respeitadas

as proporções de

quantitativos definidos no certame; ou 2) aquisição de item isolado
para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. Sem
embargos, constitui irregularidade a aquisição de item
adjudicado por preço global, de forma

de

grupo

isolada, quando o preço

unitário adjudicado ao vencedor do grupo não for o menor lance
válido ofertado na disputa relativo ao item. Acórdão nº 1.347/2018Plenário
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Observamos, mais uma vez, na SÚMULA Nº 247 do TCU citada pelo
Impugnante, in verbis:
"SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e
não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda
de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para

a execução, fornecimento ou

aquisição

da

totalidade do

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo

as

exigências

de

habilitação

adequar-se

a

essa

divisibilidade." (grifo nosso).

Neste diapasão, nosso entendimento técnico é que há plena
justificativa para a composição do certame em LOTES, sendo ratificado que
os

itens agrupados nos

lotes possuem a mesma natureza, que há um

elevado quantitativo de empresas brasileiras que encontra-se aptas ao
pleno atendimento ao processo licitatório e que o formato de LOTES é mais
vantajoso para a Administração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA,

a

qual

acolho na forma do remédio constitucional do direito de petição, haja
vista se tratar de requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho

o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2022.
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Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 04 de abril de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n. 017/2022
interposta pela empresa PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.342.946/0001-00, com sede na RUA
ITAGI, No 413, GALPÃO 10, QUADRA 09, LOTE 15 A 17, LOTEAMENTO JARDIM
BELO HORIZONTE, bairro PITANGUEIRAS, cidade de LAURO DE FREITAS, estado
de BAHIA,, ora Impetrante, com a finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE

O procedimento licitatório se inicia publicamente com a
elaboração de um instrumento convocatório que contenha as regras
que serão aplicadas no processo de licitação, o objeto de interesse da
Administração e também todas as condições que se realizará o
contrato posteriormente e à qual estão submetidos tanto os licitantes
quanto a Administração.
Quando publicado, o edital pode ser alvo de impugnações, que é
a forma do interessado de se insurgir quanto a eventuais ilegalidades
nas cláusulas do certame e requerer a correção desses vícios. A
impugnação serve para alterar o texto do edital e fazer com que este
respeite os limites da lei.
A Lei de Licitações prevê a possibilidade de qualquer cidadão, e
não apenas os licitantes, de impugnarem editais quando constatada
uma irregularidade, contudo eventuais impugnações a serem interpostas
precisam observar os dispositivos legais pertinentes.
Mormente, em relação à impugnação apresentada, entendo que
está se encontra INTEMPESTIVA e, portanto, não merece conhecimento,
senão vejamos.
A Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 41, § 2º, dispõe que:
Art. 41. [...]. § 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do
edital de licitação perante a administração o licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos
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envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou
concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.

Conforme o ensinamento do mestre JORGE ULISSES JACOBY
FERNANDES, “A contagem do prazo para impugnação se faz com a
observância da regra geral do art. 110 da Lei nº 8.666/93, tendo por
termo inicial a data estabelecida para o da apresentação da proposta”.
Para facilitar o entendimento, exemplifica a seguinte situação:
“O dia 19 foi fixado para a realização da sessão e, na forma da
contagem geral de prazos, não se computa o dia do início. O
primeiro dia na contagem regressiva é o dia 18; o segundo, o dia
17. Portanto, até o dia 16, último minuto do encerramento do
expediente no órgão, poderá o licitante e qualquer cidadão
impugnar o edital ou requerer esclarecimentos (...). Caso a
impugnação seja oferecida fora do prazo, não deve ser conhecida
com essa natureza, mas merece ser respondida, como qualquer
documento que é dirigido à Administração”.

Nada obstante, do Edital Pregão Presencial nº 017/2022, item 22.1
que trata sobre a apresentação de impugnações destaca-se:
“22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.”

Em que pese a previsão editalícia do prazo de 03 (três) dias, para efeito
de cálculos de tempestividade, consideraremos o prazo que melhor
beneficie o licitante, neste caso, o prazo previsto em lei de 02 (dois) dias úteis.
No caso em apreço, a realização da sessão do referido Pregão
Eletrônico está prevista para o dia 06 de março de 2022, tendo,
portanto, o prazo para os interessados impugnarem o respectivo edital
expirado em 01 de abril de 2022 – sexta-feira - até o término do
expediente do órgão – qual seja, 17:00 horas - eis que conforme os
dispositivos legais que regem a matéria em debate o prazo para
impugnações é até dois dias úteis antes da data fixada para abertura
de envelopes e lances.
Desta forma, tendo a impugnação apresentada pela empresa
PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI sido protocolada
via endereço eletrônico do Município de Eunápolis em data de 04 de
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abril de 2022 ás 13:29, fica clarividente a intempestividade da
impugnação, fato este que impossibilita seu conhecimento.
Em que pese a evidente intempestividade da impugnação
apresentada, em atenção o dever da administração de responder a
qualquer requerimento dirigido, bem como do ensinamento do professor
JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES também diz que “Caso a
impugnação seja oferecida fora do prazo, não deve ser conhecida
com essa natureza, mas merece ser respondida, como qualquer
documento que é dirigido à Administração”, teceremos comentários ao
requerimento da impugnação afim de dirimir quaisquer dúvidas sobre o
processo em questão.

DO MÉRITO
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“Lote II - A necessidade de desmembrar o lote para item, para que haja uma maior
participação de licitantes e não uma restrição, sendo assim ofertando para
administração pública melhores ofertas.
Desse modo, espera-se que sejam alteradas as especificações do edital para incluir
nos itens ora debatido às sugestões apresentadas pela Impugnante, em atenção ao
justo prosseguimento do processo licitatório, economia aos cofres públicos e
consequente aquisição de materiais de melhor qualidade, tudo razão da grande
possibilidade de apresentação de ofertas pelas empresas interessadas.
Ante o exposto, requer a Impugnante seja acolhida a presente Impugnação, para
que seja retificado o Edital de Licitação, nos termos aqui aduzidos, com a sua
consequente republicação, tudo como medida para garantir a restauração da
legalidade ao procedimento licitatório, atendendo-se, dessa maneira, aos fins
preconizados no artigo 3º da Lei 8.666, de 1993..”

A aglutinação dos itens em lotes, neste caso, se demonstra
técnica e economicamente viável, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº
8.666/1993, e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da
licitação,

visando,

tão

somente,

assegurar

a

gerência

segura

da

contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição
necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e
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efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da
Administração Pública.
Em que pese a jurisprudência estabelecer que sempre que
possível e viável tecnicamente e economicamente, o objeto deve ser
dividido com vista a aumentar a competitividade do certame licitatórios.
Não obstante, o custo de se adquirir determinado item em uma
extensa lista de compras pode ser cegamente compreendimento como
somente o custo do item ofertado em uma licitação, pois também é
necessário esforço administrativo para adquiri-lo.
Noutras palavras, simplificadamente, para a Administração Pública
adquirir determinado objeto pode-se considerar que seu custo é o valor do
bem em si acrescido do valor do esforço administrativo necessário para
viabilizar sua compra.
Na parcela do custo do esforço administrativo, deve-se se ter em
mente todos os valores necessários para
administrativa do poder público,

se

manter a máquina

tais como: custos com servidores

necessários para realizar a licitação; custos com servidores necessários para
gerir os contratos administrativos; custos

com servidores necessários para

fiscalizar os contratos administrativos; custos com servidores necessários para
operar os diversos aspectos ligados a uma contratação pública; custos
com toda a infraestrutura necessária para manter a administração; entre
outros.
Nesta linha de pensamento, quanto maior o número de fornecedores
e contratos para

se gerir, maior o esforço administrativo que deverá o

poder público desprender para realizar suas aquisições de forma adequada
e legal, assim maior será o custo da máquina administrativa da instituição.
Por outro lado, compras em lotes muito extensos e diversificados tem a
capacidade de levar o poder público a correr maiores riscos, pois pode
restringir a competividade do certame, elevando a parcela de custo que
será pago pelo bem em si.
Portanto, a agrupação em lotes é possível desde que tecnicamente e
economicamente viável, devendo levar em consideração a situações que
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSXNWN0YWQTRFNYHRVXHBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
99 - Ano - Nº 7978

Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

a justifiquem e as possíveis economias que podem ocorrer com essa forma
de adjudicação.
A licitação para contratação de que trata este certame, POR LOTE,
justifica-se pela necessidade de agrupamento dos itens faz-se necessário,
haja vista, a celeridade, economia de escala, eficiência na fiscalização do
contrato e os transtornos que poderiam surgir com a exigência de

2

ou

mais empresas para o fornecimento dos itens de cada lote. Assim com
destaque para

os princípios da

eficiência e

economicidade,

é

imprescindível a licitação POR LOTE.
Isto posto, optou-se por adotar um pregão do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, ao invés de um pregão com base no menor preço por item,
por entender que

a

contratação dessa forma seria mais conveniente,

aumentaria a uniformidade dos valores e reduziria os riscos de conflitos.
Além disso, mesmo em se tratando de licitação por menor preço por lote, os
valores por item ainda deverão ser levados em consideração e verificada
sua coerência com mercado, evitando distorções nos valores para cada
item em vistas a realidade mercadológicas.
Não há de se falar em limitação na participação do certame, pois,
os itens agrupados são atendidos por várias empresas, sendo cada lote,
portanto, atendido por um nicho de mercado. Outrossim, há demonstração
da vantagem em se seguir nessa forma de agrupamento em relação à
adjudicação por item, uma vez que,

torna-se mais vantajoso para a

Administração, gerando economia de escala.
Importante salientar, que conforme entendimento do TCU, que “na
licitação por menor preço global do

lote, a

vantajosidade para a

Administração somente se concretizaria na medida em que for adquirido do
licitante o lote integral dos itens, pois o preço é resultante da multiplicação
de preços

dos bens

licitados pelas quantidades estimadas” (Acórdão

4.205/2014TCU-Plenário)
A divisão do pregão em lotes por associação é medida plenamente
reconhecida pelo TCU, assim vejamos:

Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSXNWN0YWQTRFNYHRVXHBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
100 - Ano - Nº 7978

Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

Desse modo, conforme já abordado neste voto e bem resumido na
orientação da Seges/MP, no
modelagem

de aquisição

âmbito das licitações realizadas sob a
por

preço global

de grupo

de itens,

somente serão admitidas as seguintes circunstâncias: 1) aquisição da
totalidade dos itens de grupo,

respeitadas

as proporções de

quantitativos definidos no certame; ou 2) aquisição de item isolado
para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. Sem
embargos, constitui irregularidade a aquisição de item
adjudicado por preço global, de forma

de

grupo

isolada, quando o preço

unitário adjudicado ao vencedor do grupo não for o menor lance
válido ofertado na disputa relativo ao item. Acórdão nº 1.347/2018Plenário

Observamos, mais uma vez, na SÚMULA Nº 247 do TCU citada pelo
Impugnante, in verbis:
"SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e
não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda
de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para

a execução, fornecimento ou

aquisição

da

totalidade do

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo

as

exigências

de

habilitação

adequar-se

a

essa

divisibilidade." (grifo nosso).

Neste diapasão, nosso entendimento técnico é que há plena
justificativa para a composição do certame em LOTES, sendo ratificado que
os

itens agrupados nos

lotes possuem a mesma natureza, que há um

elevado quantitativo de empresas brasileiras que encontra-se aptas ao
pleno atendimento ao processo licitatório e que o formato de LOTES é mais
vantajoso para a Administração.
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI, mesmo INTEMPESTIVA,
a

qual

acolho

na

forma

do

remédio

constitucional

do

direito

de

petição, haja vista se tratar de requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho

o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 05 de abril de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
017/2022 interposta pela empresa R.C. MÓVEIS LTDA, empresa inscrita no
CNPJ sob nº 02.377.937/0001-06, sediada à Av. Moises Forti nº 1.230, Distrito
Industrial, na cidade de Capivari, Estado de São Paulo, CEP 13360-000, ora
Impetrante, com a finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA R.C MÓVEIS LTDA

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante R.C. MÓVEIS LTDA, impetrou impugnação dentro
do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“O edital traz no item “7.1.2”, que para efeito de classificação será observado o
critério de MENOR PREÇO POR LOTE. A previsão descrita estabelece condição
extremamente comprometedora da competitividade uma vez que limita as
empresas participantes. Este tipo de solicitação no edital, só vem a obscurecer o
certame licitatório, pois afasta diversas empresas, que, muito embora consigam
fornecer os produtos a preço bastante competitivo e com a exata qualidade
pretendida pela Administração, não são fabricantes de todos os itens que compõem
o lote;”

A aglutinação dos itens em lotes, neste caso, se demonstra
técnica e economicamente viável, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº
8.666/1993, e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da
licitação,

visando,

tão

somente,

assegurar

a

gerência

segura

da

contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição
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necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e
efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da
Administração Pública.
Em que pese a jurisprudência estabelecer que sempre que
possível e viável tecnicamente e economicamente, o objeto deve ser
dividido com vista a aumentar a competitividade do certame licitatórios.
Não obstante, o custo de se adquirir determinado item em uma
extensa lista de compras pode ser cegamente compreendimento como
somente o custo do item ofertado em uma licitação, pois também é
necessário esforço administrativo para adquiri-lo.
Noutras palavras, simplificadamente, para a Administração Pública
adquirir determinado objeto pode-se considerar que seu custo é o valor do
bem em si acrescido do valor do esforço administrativo necessário para
viabilizar sua compra.
Na parcela do custo do esforço administrativo, deve-se se ter em
mente todos os valores necessários para
administrativa do poder público,

se

manter a máquina

tais como: custos com servidores

necessários para realizar a licitação; custos com servidores necessários para
gerir os contratos administrativos; custos

com servidores necessários para

fiscalizar os contratos administrativos; custos com servidores necessários para
operar os diversos aspectos ligados a uma contratação pública; custos
com toda a infraestrutura necessária para manter a administração; entre
outros.
Nesta linha de

pensamento, quanto

maior o

número de

fornecedores e contratos para se gerir, maior o esforço administrativo que
deverá o poder público desprender para realizar suas aquisições de forma
adequada e legal, assim maior será o custo da máquina administrativa da
instituição. Por outro lado, compras em lotes muito extensos e diversificados
tem a capacidade de levar o poder público a correr maiores riscos, pois
pode restringir

a competividade do

certame,

elevando

custo que será pago pelo bem em si.
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Portanto, a agrupação em lotes é possível desde que tecnicamente e
economicamente viável, devendo levar em consideração a situações que
a justifiquem e as possíveis economias que podem ocorrer com essa forma
de adjudicação.
A licitação para contratação de que trata este certame, POR LOTE,
justifica-se pela necessidade de agrupamento dos itens faz-se necessário,
haja vista, a celeridade, economia de escala, eficiência na fiscalização do
contrato e os transtornos que poderiam surgir com a exigência de

2

ou

mais empresas para o fornecimento dos itens de cada lote. Assim com
destaque para

os princípios da

eficiência e

economicidade,

é

imprescindível a licitação POR LOTE.
Isto posto, optou-se por adotar um pregão do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, ao invés de um pregão com base no menor preço por item,
por entender que

a

contratação dessa forma seria mais conveniente,

aumentaria a uniformidade dos valores e reduziria os riscos de conflitos.
Além disso, mesmo em se tratando de licitação por menor preço por lote, os
valores por item ainda deverão ser levados em consideração e verificada
sua coerência com mercado, evitando distorções nos valores para cada
item em vistas a realidade mercadológicas.
Não há de se falar em limitação na participação do certame, pois,
os itens agrupados são atendidos por várias empresas, sendo cada lote,
portanto, atendido por um nicho de mercado. Outrossim, há demonstração
da vantagem em se seguir nessa forma de agrupamento em relação à
adjudicação por item, uma vez que,

torna-se mais vantajoso para a

Administração, gerando economia de escala.
Importante salientar, que conforme entendimento do TCU, que “na
licitação por menor preço global do

lote, a

vantajosidade para a

Administração somente se concretizaria na medida em que for adquirido do
licitante o lote integral dos itens, pois o preço é resultante da multiplicação
de preços

dos bens

licitados pelas quantidades estimadas” (Acórdão

4.205/2014TCU-Plenário)
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A divisão do pregão em lotes por associação é medida plenamente
reconhecida pelo TCU, assim vejamos:
Desse modo, conforme já abordado neste voto e bem resumido na
orientação da Seges/MP, no
modelagem

de aquisição

âmbito das licitações realizadas sob a
por

preço global

de grupo

de itens,

somente serão admitidas as seguintes circunstâncias: 1) aquisição da
totalidade dos itens de grupo,

respeitadas

as proporções de

quantitativos definidos no certame; ou 2) aquisição de item isolado
para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. Sem
embargos, constitui irregularidade a aquisição de item
adjudicado por preço global, de forma

de

grupo

isolada, quando o preço

unitário adjudicado ao vencedor do grupo não for o menor lance
válido ofertado na disputa relativo ao item. Acórdão nº 1.347/2018Plenário

Observamos, mais uma vez, na SÚMULA Nº 247 do TCU citada pelo
Impugnante, in verbis:
"SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e
não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda
de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para

a execução, fornecimento ou

aquisição

da

totalidade do

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo

as

exigências

de

habilitação

adequar-se

a

essa

divisibilidade." (grifo nosso).

Neste diapasão, nosso entendimento técnico é que há plena
justificativa para a composição do certame em LOTES, sendo ratificado que
os

itens agrupados nos

lotes possuem a mesma natureza, que há um

elevado quantitativo de empresas brasileiras que encontra-se aptas ao
pleno atendimento ao processo licitatório e que o formato de LOTES é mais
vantajoso para a Administração.
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
R.C. MÓVEIS LTDA, a qual acolho na forma do remédio constitucional do
direito de petição, haja vista se tratar de requerimento realizado por
licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho

o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 04 de abril de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro

Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NSXNWN0YWQTRFNYHRVXHBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

