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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
006/2022 interposta pela empresa MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 47.078.704/0001-40, ora
Impetrante, com a finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA MUSTANG PLURON QUÍMICA 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 MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA, impetrou
impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua
fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“Foi

detectada no edital de licitação

uma falha relativa a restrição na

competitividade, pois estão sendo cotados produtos distintos em forma de lote,
impedindo que esta empresa participe por não ser fabricante de todos os produtos..”

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.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JA/ESWW74H6SDKYVOOW0MG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
22 de Fevereiro de 2022
16 - Ano - Nº 7839

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

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
a justifiquem e as possíveis economias que podem ocorrer com essa forma
de adjudicação.
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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:
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
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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
ampla

participação

capacidade

para

vista o objetivo de propiciar a

de licitantes que, embora

não

a execução, fornecimento ou

dispondo de
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
MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA, a qual acolho na forma do remédio
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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, bem
como o dia 24 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas (horário de Brasília),
para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2022.
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, 22 de fevereiro de 2022

JOSENEI BARBOSA SILVA SANTOS
Pregoeiro
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A
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ILMO (A) SR (A). PREGOEIRO (A),

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022

Abertura do certame: 24/02/2022 às 09h00min.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., sociedade empresária, com sede estabelecida na Av Morumbi, 8234 3.andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04703-901, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 00.331.788/0001-19, e
com filial estabelecida na Rod. BR 101 Sul, nº 3.020, Letra C, Distrito Industrial Santo Estevão, Cabo de Santo
Agostinho/PE, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 00.331.788/0024-05, doravante denominada IMPUGNANTE, vem,
mui respeitosamente, perante V.Sa., com fulcro no artigo 41 da Lei 8.666/93, apresentar a presente
IMPUGNAÇÃO, ao edital convocatório, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Constitui o objeto da presente licitação o AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE EUNÁPOLIS.

Com a finalidade de cumprir, de forma integral, ao que dispõe os princípios e normas que regem o
processo licitatório, a IMPUGNANTE vem, através desta, requerer ao (a) Ilmo (a) pregoeiro (a), que avalie esta
peça de impugnação e consequentemente reavalie o presente edital convocatório.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

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 Competitividade e o da Economicidade.

II.

DA INEXEQUIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL.

Em se tratando de licitações é essencial evitar entendimentos inadequados e diversos quanto aos
termos do edital e seus anexos, que possam resultar em propostas desconformes com as condições
indispensáveis para a Administração, desnivelando a disputa em prejuízo à saudável Competição e as
condições de Isonomia entre os diversos participantes, com a finalidade de se obter a oferta mais vantajosa.
Ensina o eminente Administrativista Hely Lopes Meirelles [Licitação e contrato administrativo. 12. Ed.
São Paulo: Malheiros, 1999. P.112]:
“o objeto da licitação é a própria razão de ser do procedimento seletivo destinado à
escolha de quem irá firmar contrato com a Administração; se ficar indefinido ou mal
caracterizado passará para o contrato com o mesmo vício, dificultando ou até mesmo
impedindo a sua execução.”(g/n)
E ele continua:
“A definição do objeto da licitação, é, pois condição de legitimidade da licitação, sem a
qual não pode prosperar o procedimento licitatório, qualquer que seja a modalidade de
licitação. É assim porque sem ela torna-se inviável a formulação das ofertas, bem como o
seu julgamento, e irrealizável o contrato subsequente.”(g/n)

Desta forma, faz-se imperiosa a análise do ponto abaixo apresentado, por constituir fator impeditivo
para a formulação de propostas.

III.

DO NECESSÁRIO DESMEMBRAMENTO DO LOTE 1

Após análise do Anexo III do ato convocatório, identificamos que a especificação do objeto, frustra um
dos Princípios mais importantes da Lei editalícia, o Princípio da Competitividade.
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Assim prevê o edital em seu LOTE I:

ITEM 01

ITEM 05

ITEM 07

ITEM 10

ITEM 11
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Considerando que os objetos licitados no Lote 01, se tratam de produtos de comercialização por
diversas empresas, seria de salutar importância o desmembramento dos itens autônomos para que os
produtos sejam licitados separadamente.
Considerando que o objeto foi contemplado em lote sem a separação dos produtos, o que torna a
apresentação dos preços e sua cotação para oferta desfavorável à Administração, considerando que não terá
condições de precificação dos equipamentos por item.
No caso em tela, não há justificativa razoável para a exigência de estarem todos os produtos reunidos
no mesmo lote, haja vista, que o objeto permite que mais de uma empresa possa executá-lo, eis que os
produtos apontados nos itens são vendidos por empresas diferentes.
Contemplar todos os produtos em um único lote somente deverá ser adotado por questões de
economia de escala (produtos com valores muitos pequenos, que necessitam ser comprados em lotes para
atrair fornecedores), ou quando há necessidade técnica da compra em conjunto, por questões de
compatibilidade de produtos e serviços, por exemplo, o que não se aplica ao caso em questão.
Considerando que a separação das quantidades e produtos/equipamentos em itens distintos não
acarretaria prejuízo econômico para essa Administração e sim, garantiria maior excelência no atendimento a
seus pacientes.
Considerando a unificação dos produtos nos mesmos lotes conforme ora disposto no instrumento
convocatório ocasionará a redução do número de participantes neste certame, ou até mesmo poderá provocar
a ausência de empresas interessadas em participar da licitação, restringindo a concorrência.
Ressaltamos que os produtos licitados no presente processo licitatório são comercializados por
inúmeras empresas deste segmento no mercado, portanto, adotando-se o critério sugerido não haverá
restrição de competitividade e viabiliza que as empresas licitantes, realizem análise dos custos de forma
globalizada, otimizando sua rota e logística, ofertando proposta com valores mais competitivos, resultando em
economicidade para a Administração Pública.
Por todo o exposto, em função do Princípio da Economicidade, torna-se sine qua non a retificação do
instrumento convocatório, como ora proposto, ou seja, para que haja o desmembramento dos produtos
apontados nos itens (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) que compõem o lote 01, em itens distintos.

Licitação é sinônimo de Competitividade, onde não há competição, não poderá haver licitação.

Consubstanciando a importância do Princípio da Competitividade, transcrevemos abaixo o
entendimento do Prof. Diógenes Gasparini, apresentado no II Seminário de Direito Administrativo do Tribunal
de
Contas
do
Município
de
São
Paulo
(fragmento
retirado
do
sítio
http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/14a18_06_04/diogenes_gasparini4.htm)
“O princípio da competitividade é, digamos assim, a essência da licitação, porque só podemos promover esse
certame, essa disputa, onde houver competição. É uma questão lógica. Com efeito, onde há competição, a
licitação não só é possível, como em tese, é obrigatória; onde ela não existe a licitação é impossível.
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(...)
Em suma, o princípio da competitividade de um lado exige sempre em que se verifique a possibilidade de se
ter mais de um interessado que nos possa atender, que nos possa fornecer o que desejamos. Essa
constatação determina ou não a promoção da licitação. Portanto, a competição é exatamente a razão
determinante do procedimento da licitação, mas ele tem uma outra faceta que muitas vezes é desapercebida
pelo operador do Direito. Se a competição é a alma da licitação, é evidente que quanto mais licitantes
participarem do evento licitatório, mais fácil será à Administração Pública encontrar o melhor contratado.
Sendo assim, deve-se evitar qualquer exigência irrelevante e destituída de interesse público, que restrinja a
competição. Procedimento dessa natureza viola o princípio da competitividade.”

IV.

DA CONCLUSÃO.

Face o exposto, concluímos que o presente edital não atende à legislação pertinente, por conter
vícios que o torna nulo para o fim que se destina, solicitamos seja reformado, sendo que tais modificações
afetam diretamente a formulação das propostas, e por este motivo deve ser reaberto o prazo inicialmente
estabelecido, em cumprimento ao §4° do Artigo 21 da Lei nº 8.666/93.
“...§4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteração não afetar a formulação das propostas:” (g/n)

Lembramos por oportuno o que apregoa o Mestre Hely Lopes Meirelles:
“é nulo o edital omisso ou errôneo em pontos essenciais, ou que contenha condições
discriminatórias ou preferenciais, que afastem determinados interessados e favoreçam outros. Isto
ocorre quando a descrição do objeto da licitação é tendenciosa, conduzindo a licitante certo e
determinado, sob falsa aparência de uma convocação igualitária.”(g/n)

V.

DO PEDIDO.

Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, esta IMPUGNANTE requer, com
supedâneo na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações vigentes, o
recebimento, análise e a admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado nos assuntos ora
impugnados, ou ainda, como pedido de esclarecimentos, se o caso, até mesmo em razão de sua
tempestividade, bem como que sejam acolhidos os argumentos e requerimentos nela expostos, sem exceção,
como medida de bom senso e totalmente em acordo com as normativas emitidas pelos órgãos governamentais
e de saúde e com os princípios administrativos previstos em nosso ordenamento jurídico.
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Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de parecer, informando quais os
fundamentos legais que embasaram a decisão do Sr. Pregoeiro.
Por fim, reputando o aqui exposto solicitado como de substancial mister para o correto
desenvolvimento do credenciamento, aguardamos um pronunciamento por parte de V.S.as, com a brevidade
que o assunto exige.

Termos em que pede recebimento, análise e elucidação das dúvidas.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.

_______________________________
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Elisângela de Carvalho
Especialista em Licitações
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À,
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS – BA
CNPJ:10.105.704/0001-33
Pregoeira Sra. Josinei Barbosa Silva

Setor: Comissão de Licitação

Referente:
Pregão Eletrônico nº 004/2022 – ID 922283
Processo Administrativo nº 025/2022
CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.434.626/0001-58,
sediada a Av. ACM, 4009 - Edf. Empire Center, Sala 205 – Parque bela Vista – Cep: 40280-000 –
Salvador-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a) Cristian José Delisle,
portador(a) da Carteira de Identidade nº RNE W034722-1 expedida pela SE/DPMAF/DPF em
25.07.1987 e CPF nº 344.571.005-87, doravante denominada IMPUGNANTE, vem, mui
respeitosamente, perante V.Sa., com fulcro no artigo 41 da Lei 8.666/93, apresentar a presente
IMPUGNAÇÃO, ao edital convocatório, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Constitui o objeto da presente licitação é o Registro de Preços para atender despesa com aquisição
de peças para reposição em equipamentos médico hospitalares.
Com a finalidade de cumprir, de forma integral, ao que dispõe os princípios e normas que regem o
processo licitatório, a IMPUGNANTE vem, através desta, requerer ao (a) Ilmo. (a) pregoeiro (a), que
avalie esta peça de impugnação e consequentemente reavalie o presente edital convocatório.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
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 Competitividade e o da Economicidade.
II. DA EXIGÊNCIA DE SOLICITAR NO LOTE 01 DIVERSOS ACESSORIOS/EQUIPAMENTOS
PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES.
Considerando que a comercialização dos produtos/equipamentos destes se dá de forma apartada,
sendo vendidos separadamente.
Observamos que as exigências apontadas no lote 01 restringem a participação de um número maior
de empresas, frustrando desta forma, o Princípio da Competitividade e da Economicidade, motivo
pelo qual, requeremos a nobre pregoeira que realize as devidas retificações desmembrando o
mencionado Lote acima sugerido e consequentemente ampliando a gama de licitantes neste
processo licitatório.
Assim, se faz necessário o desmembramento do referido lote 01, em onze (11) itens/lotes.
III DO PEDIDO
Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, esta IMPUGNANTE requer, com
supedâneo na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações
vigentes, o recebimento, análise e a admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado
nos assuntos ora impugnados, bem como que sejam acolhidos os argumentos e requerimentos nela
expostos, sem exceção, como medida de bom senso e totalmente em acordo com as normativas
emitidas pelos órgãos governamentais e de saúde e com os princípios administrativos previstos em
nosso ordenamento jurídico.
CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637
Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 – PARQUE BELA VISTA - SALVADOR - BAHIA
Tel.:(71)3431-1060 - E-mail: licitacao@cardioservice.com.br – http://www.cardioservice.com.br
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Diante do exposto, vem a ora Impugnante requerer a retificação do edital para as alterações
sugeridas acima, a fim de que esta Administração Pública possa atender o Princípio da
Competitividade e da Isonomia
Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de parecer, informando quais os
fundamentos legais que embasaram a decisão do Sra. Pregoeira.

Termos em que pede deferimento.

Salvador, 18 de fevereiro de 2022.

Engº Cristian Delisle
Diretor Comercial
Cardioservice Com. Ind. e Serv. Ltda.

CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637
Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 – PARQUE BELA VISTA - SALVADOR - BAHIA
Tel.:(71)3431-1060 - E-mail: licitacao@cardioservice.com.br – http://www.cardioservice.com.br
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IMPUGNAÇÃO
Ilustríssima Senhora Pregoeira
Da Prefeitura Municipal de Eunápolis
Pregão Eletrônico nº: 004/2022
Processo Administrativo nº: 025/2022
A empresa PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 66.783.630/0002-79, com sede na Av. Prefeito Olavo Gomes de
Oliveira, 6800, Pouso Alegre/MG, neste ato representada pela sua representante legal Sra.
Fernanda Prado Rezende Felber, CPF nº 107.592.896-62, vem, tempestivamente e
respeitosamente, conforme preconizado no § 1º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, e no art. 24 do
Decreto Nº 10.024, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria com o desígnio de
IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante específica o que faz na
conformidade seguinte:
I – DA TEMPESTIVIDADE
A presente impugnação é plenamente tempestiva, ratificando que o prazo para protocolar o
pedido é de até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
conforme o art. 24 do Decreto Nº 10.024 (usar em pregão).
Desta forma, em consideração ao prazo legal, as alegações apresentadas são tempestivas,
razão pela qual pedimos o conhecimento e julgamento da impugnação ora protocolada.
II – DOS FATOS:
O objeto da presente do pregão é a disputa em Lote
Ao averiguar os requisitos da presente licitação, está Impugnante apresenta os seguintes
argumentos com finalidade de alterá-lo, e assim para que possa viabilizar sua participação e de
outros concorrentes. Uma vez que o pregão eletrônico, tipo menor preço por lote, é composto
por equipamentos diferentes entre si, o que impede a participação de fabricantes específicos
de cada equipamento
III - DAS RAZÕES DE RECURSO:
O subscreveste apresenta os seguintes argumentos com finalidade de alterá-lo,
podendo assim viabilizar sua participação.
Após a análise técnica e detalhada do descritivo, observa-se que o Lote do edital é
composto por equipamentos diferentes entre si, restringindo a competitividade do certame. A
imposição dessa restrição reduz significativamente a possibilidade de fabricantes participarem
da disputa do lote, que podem fornecer produtos e preços mais vantajosos, e propicia a
participação de revendedores que intermediarão o fornecimento de Aparelho de Anestesia,
Aparelho de Fototerapia, CPAP, Oxímetro de Pulso, entre outros, adquiridos separadamente.
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Consequentemente, os lotes não serão arrematados pelo melhor preço, onerando
todo processo licitatório, que tem como objetivo a aquisição de equipamentos Hospitalares
em atendimento as necessidades do Hospital Regional de Eunápolis.
Tendo em vista que a contratação direta dos fabricantes é benéfica para a instituição,
pois elimina intermediários desnecessários e permite que a aquisição seja realizada com
garantia do melhor preço, recomendamos o desmembramento dos itens do edital, alterando
assim a disputa menor preço por lote para disputa por menor preço por item.

IV- DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
Salientamos o disposto no artigo 3º, § 1º,
da Lei Nº 8666/93:
“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 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)
II -estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista,
previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que
se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e
no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.
Diante de tal disposição legal, disserta o Professor Marçal Justen Filho:
“É certo que a Administração deverá obter a proposta mais vantajosa, mas selecionar a
proposta mais vantajosa não é suficiente para validar a licitação. A obtenção da vantagem não
autoriza violar direitos e garantias individuais. Portanto, deverá ser selecionada a proposta
mais vantajosa, mas, além disso, têm de respeitar-se os princípios norteadores do sistema
jurídico, em especial o da isonomia. Por mais vantajosa que fosse a proposta selecionada, não
seria válida licitação que violasse direitos e garantias individuais.” (Filho, Marçal Justen.
Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos. 10ª Edição, São Paulo, 2004. Pag.
49).
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Em um procedimento licitatório, quanto mais propostas apresentadas, maiores as chances da
administração selecionar o objeto de melhor qualidade pelo menor preço. Se assim não fosse,
não haveria razão de tal procedimento, o qual, dada a importância, é regido por lei específica!
Cabe lembrar, mais uma vez, que a licitação consiste em um instrumento jurídico para afastar
a arbitrariedade na seleção do Contratante e promover uma competição justa entre todos os
concorrentes, primando, acima de tudo, pela supremacia do interesse público.
Ora, se outras grandes empresas estão aptas ao fornecimento dos equipamentos solicitados,
não há alternativa senão abrir tais descrições a TODOS os interessados.
V – DO PEDIDO
14. Em face do exposto, requer seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com a
finalidade de alterar o edital quanto aos itens impugnados, e como consequência, seja
republicado seus termos conforme princípios da Lei nº 8666/93.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2022

Fernanda Prado Rezende Felber
Engenheira Biomédica – Coordenadora de Licitações
RG: 17.122.445
CPF: 107.592.896-62
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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. 004/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
004/2022 interposta pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., sociedade
empresária, com sede estabelecida na Av Morumbi, 8234 - 3.andar, Santo
Amaro, São Paulo/SP, CEP 04703-901, inscrita no C.N.P.J. sob o n.o
00.331.788/0001-19,, ora Impetrante, com a finalidade de Impugnação do
Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA AIR LIQUIDE BRASIL 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 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, impetrou impugnação
dentro

do

prazo

estipulado

no

Edital,

tendo

encaminhado

sua

fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“Considerando que os objetos licitados no Lote 01, se tratam de produtos de
comercialização

por

diversas

empresas,

seria

de

salutar

importância

o

desmembramento dos itens autônomos para que os produtos sejam licitados
separadamente.
Considerando que o objeto foi contemplado em lote sem a separação dos produtos,
o que torna a apresentação dos preços e sua cotação para oferta desfavorável à
Administração, considerando que não terá
condições de precificação dos equipamentos por item.
No caso em tela, não há justificativa razoável para a exigência de estarem todos os
produtos reunidos no mesmo lote, haja vista, que o objeto permite que mais de uma
empresa possa executá-lo, eis que os
produtos apontados nos itens são vendidos por empresas diferentes.
Contemplar todos os produtos em um único lote somente deverá ser adotado por
questões de economia de escala (produtos com valores muitos pequenos, que
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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necessitam ser comprados em lotes para atrair fornecedores), ou quando há
necessidade técnica da compra em conjunto, por questões de compatibilidade de
produtos e serviços, por exemplo, o que não se aplica ao caso em questão.
Considerando que a separação das quantidades e produtos/equipamentos em itens
distintos não acarretaria prejuízo econômico para essa Administração e sim, garantiria
maior excelência no atendimento a seus pacientes.
Considerando a unificação dos produtos nos mesmos lotes conforme ora disposto no
instrumento convocatório ocasionará a redução do número de participantes neste
certame, ou até mesmo poderá provocar a ausência de empresas interessadas em
participar da licitação, restringindo a concorrência.
Ressaltamos que os produtos licitados no presente processo licitatório são
comercializados por inúmeras empresas deste segmento no mercado, portanto,
adotando-se o critério sugerido não haverá
restrição de competitividade e viabiliza que as empresas licitantes, realizem análise
dos custos de forma globalizada, otimizando sua rota e logística, ofertando proposta
com valores mais competitivos, resultando em economicidade para a Administração
Pública.
Por todo o exposto, em função do Princípio da Economicidade, torna-se sine qua non
a retificação do instrumento convocatório, com ora proposto, ou seja, para que haja
o desmembramento dos produtos apontados nos itens (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11) que compõem o lote 01, em itens distintos...”

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

Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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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
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
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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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:
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
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adjudicado por preço global, de forma

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
ampla

participação

capacidade

para

vista o objetivo de propiciar a

de licitantes que, embora

não

a execução, fornecimento ou

dispondo de
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
AIR LIQUIDE BRASIL 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
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Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho o Edital em seus termos originais, bem
como o dia 24 de fevereiro de 2022, às 08:30 horas (horário de Brasília),
para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2022.
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, 22 de fevereiro de 2022

JOSENEI BARBOSA SILVA SANTOS
Pregoeiro
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
004/2022 interposta pela empresa CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ no 13.434.626/0001-58, ora Impetrante, com
a finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA CARDIOSERVICE COMERCIO
INDUSTRIA E SERVIÇOS 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 CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E
SERVIÇOS

LTDA,

inscrita

no

CNPJ

no

13.434.626/0001-58,

impetrou

impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua
fundamentação.
A empresa alegou que:
...
“Considerando que a comercialização dos produtos/equipamentos
destes se dá de forma apartada, sendo vendidos separadamente.
Observamos que as exigências apontadas no lote 01 restringem a
participação de um número maior de empresas, frustrando desta
forma, o Princípio da Competitividade e da Economicidade, motivo
pelo qual, requeremos a nobre pregoeira que realize as devidas
retificações desmembrando o mencionado Lote acima sugerido e
consequentemente ampliando a gama de licitantes neste processo
licitatório.
Assim, se faz necessário o desmembramento do referido lote 01, em
onze (11) itens/lotes..”
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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
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
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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,
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
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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

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
ampla

participação

capacidade

para

vista o objetivo de propiciar a

de licitantes que, embora

não

a execução, fornecimento ou

dispondo de
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
CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS 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, bem
como o dia 24 de fevereiro de 2022, às 08:30 horas (horário de Brasília),
para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2022.
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, 22 de fevereiro de 2022

JOSENEI BARBOSA SILVA SANTOS
Pregoeiro
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
004/2022 interposta pela empresa PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 66.783.630/000279,, ora Impetrante, com a finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA PROLIFE 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 PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA,
impetrou impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo
encaminhado sua fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“O subscreveste apresenta os seguintes argumentos com finalidade de alterá-lo,
podendo assim viabilizar sua participação.
Após a análise técnica e detalhada do descritivo, observa-se que o Lote do edital é
composto por equipamentos diferentes entre si, restringindo a competitividade do
certame. A imposição dessa restrição reduz significativamente a possibilidade de
fabricantes participarem da disputa do lote, que podem fornecer produtos e preços
mais vantajosos, e propicia a participação de revendedores que intermediarão o
fornecimento de Aparelho de Anestesia, Aparelho de Fototerapia, CPAP, Oxímetro de
Pulso, entre outros, adquiridos separadamente.
Consequentemente, os lotes não serão arrematados pelo melhor preço, onerando
todo processo licitatório, que tem como objetivo a aquisição de equipamentos
Hospitalares em atendimento as necessidades do Hospital Regional de Eunápolis.
Tendo em vista que a contratação direta dos fabricantes é benéfica para a
instituição, pois elimina intermediários desnecessários e permite que a aquisição seja
realizada com garantia do melhor preço, recomendamos o desmembramento dos
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itens do edital, alterando assim a disputa menor preço por lote para disputa por
menor preço por item..”

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
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.
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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,
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
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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

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
ampla

participação

capacidade

para

vista o objetivo de propiciar a

de licitantes que, embora

não

a execução, fornecimento ou

dispondo de
aquisição

da

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades
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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
PROLIFE 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, bem
como o dia 24 de fevereiro de 2022, às 08:30 horas (horário de Brasília),
para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2022.
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, 22 de fevereiro de 2022

JOSENEI BARBOSA SILVA SANTOS
Pregoeiro
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