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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO N.º 005/2017 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU 
 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos diversos, devido à necessidade de 
continuidade das ações da saúde. 
 
RECORRENTE: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 05/05/2017 às 13h:47min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da 
empresa ante a Administração Pública, uma vez que foram apresentados os documentos que 
comprovem a relação entre a pessoa que subscreve ante a empresa. 
 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA alegando: 
 
1) “...o referido pregão impõe que a julgamento das propostas será conforme consta no edital: 

JULGAMENTO CONFORME MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE... ” 
 

2) “...a exigência de que as propostas sejam apresentadas e julgadas, dentro do critério restritivo de 
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE que reduz objetos diversos como se fossem idênticos, e, 
portanto, com preços que distorcem o conceito de valor unitário dos objetos de indiscutível 
individualidade, o que, além dos prejuízos ao erário, desvirtua a verdadeira intenção do legislador...” 

 
3) “...a viabilidade técnica e econômica alegada pelo administrador público para a licitação por lote 

único deve ser previamente comprovada e juntada aos autos do processo licitatório...” 
 

4) "...o edital  abrange uma diversidade de objetos com características técnicas distintas, sem 
interferências e, que diante de sua independência, deveriam ser licitados de forma parcelada..." 
 

5) os objetos licitados (medicamentos), têm inquestionavelmente a característica técnica de unidade 
de medicamento e devem ser licitados por itens..." 
 

 
DO PEDIDO 
 
Por este motivo, requer “seja a presente impugnação julgada procedente, determinando que todas as 
ofertas sejam apresentadas e julgadas através do critério, Menor preço "POR ITEM", resguardando a 
eficiência, bem como a legalidade que confere ao Pregão, eficácia e validade". 
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DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Inicialmente, esclarecemos que as especificações e exigências técnicas foram elaboradas com base no 
Termo de Referência, encaminhado à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, bem como, de 
instruções internas, definidas com o intuito de estabelecer rotinas de trabalho padronizadas, visando 
atender ao interesse público e aos dispostos na legislação pertinente. A Pregoeira reitera que esta 
comissão licitatória tem a plena intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os 
ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa, garantindo assim, a ampliação da participação 
das interessadas neste certame. 
 
Daí porque, registre-se que devido ao erro de digitação e com o objetivo de atender ao interesse público 
e aos princípios inerentes à Administração Pública, revolve a Pregoeira e por unanimidade da Comissão 
realizar alteração no instrumento convocatório para modificar o critério de julgamento da Proposta de 
Preço para MENOR PREÇO UNITÁRIO com objetivo de ampliar a competitividade e a igualdade entre 
os participantes. 
 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, resolveu conhecer da impugnação apresentada 
pela empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, para no mérito, julgá-la 
como PROCEDENTE, para modificar o critério de julgamento da Proposta de Preço, bem como o edital 
da licitação em epígrafe.  
 
 

É o parecer, SMJ. 
Camaçari, 05 de maio de 2017. 
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