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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO N.º 018/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material odontológico (pinça, sonda, espátula, espelho, 
cabo para espelho), para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas 
do município de Camaçari-BA. 
 
DATA DE ABERTURA: 13/06/2017. 
 
RECORRENTE: DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 01/06/2016 às 13h37min, 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 não 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. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como pedido de esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 
DOS FATOS 
 

Insurge-se a empresa DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA – ME, alegando que o instrumento convocatório traz a “exigência de apresentação de amostras 
para todos os licitantes fere os princípios da igualdade, razoabilidade, competitividade, 
proporcionalidade e o princípio da isonomia, restringindo e frustrando o caráter competitivo da referida 
licitação”. 

 
 
(...) 
 

Alega ainda que “o principio da impessoalidade pode ser definido como aquele que determina 
que os atos realizados pela Administração Pública, devam ser destinados à determinação a todos os 
administrados, dirigida aos cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou discriminação de 
qualquer natureza”.  
 
 
(...) 
 

Argumenta ainda que “a determinação de apresentação de amostras para todos os licitantes 
acabará por ferir o princípio aludido, na medida em favorecerá os licitantes que se encontram – se 
sediados na cidade de Camaçari ou nas cidades vizinhas”. 
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(...) 
Prossegue a Impugnante alegando que “verificamos a possibilidade de serem ofertadas duas marcas 
para um mesmo item e com a possibilidade de escolha por parte do pregoeiro de qual marca 
prevalecerá”. 

 
 
DO PEDIDO 
 
Solicita que “a sessão pública está designada para o dia 06/06/2017, requer ainda, seja conferido efeito 
suspensivo a esta impugnação, adiando – se a referida sessão para data posterior a solução dos 
problemas ora apontados...”. 
 
Requer a impugnante: 
 

a) Da obrigatoriedade de apresentação de amostras para todos os licitantes; 
 

b) Da oferta de duas marcas distintas para o mesmo item. 
 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Inicialmente, a Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no termo de referência elaborado 
pelo setor solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os 
ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa.  
 
 
Os princípios norteadores da licitação pública devem ser percebidos em sua plenitude, e não 
interpretados solitariamente, ou privilegiando um em detrimento do outro. A Administração Pública tem 
por obrigação selecionar a proposta mais vantajosa, no entanto, sem afetar os demais princípios 
concernentes ao julgamento e processamento da licitação tais como: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 
julgamento objetivo das propostas. 
 
 
A intenção da exigência de apresentação amostra dos Anexos I e II, especificamente o item “d”, é 
permitir a Administração avaliar-se a compatibilidade material entre o objeto ofertado pelo licitante e a 
necessidade da Administração. Nesse sentido, é cabível a exigência de amostra quando uma análise 
meramente formal da proposta versus edital não é suficiente para conferir segurança à Administração 
quanto à adequação do objeto ofertado. 
 
 
Por sua vez, a apresentação da amostra permite que no julgamento da proposta, seja possível se 
certificar de que o bem proposto pelo licitante atende a todas as condições e especificações técnicas 
indicadas na sua descrição, tal como constante no edital, assim reduz o riscos e possibilita a quem julga 
a certeza de que o objeto proposto atenderá à necessidade da Administração. 
 
 
Evidencia-se que, o fato de a Administração exigir a apresentação de amostra constante nos Anexos I e 
II do Edital, não atenta contra os Princípios da Impessoalidade, Competitividade e Razoabilidade, 
conforme alegado pelo Impugnante. Haja vista que é Razoável fazer estas exigências para o 
fornecimento de materiais, visando com isso cercar a Administração de toda a segurança na aquisição 
dos produtos.  
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A exigência impugnada não se mostra desarrazoada ou excessiva, principalmente se ponderando que o 
objeto da licitação é o fornecimento de materiais médicos hospitalares. Salientamos que, o Edital dá 
condição de igualdade a todos os participantes, haja vista, que existe no mercado empresas 
plenamente capazes de atender ao ato convocatório, o qual não inviabiliza em nada a plena 
competitividade e a agilidade do Pregão. 
 
 
Por fim, esta Pregoeira e equipe de apoio reiterando o interesse da Administração em incentivar o 
caráter competitivo, segue o posicionamento do setor solicitante e com base nos argumentos 
apresentado, consideramos a exclusão da exigência dos Anexos I e II letra – (d) “Amostra do produto 
ofertado, com marca em conformidade com a proposta apresentada, devidamente acompanhada da 
embalagem do produto”, sobretudo destaca – se que o setor requisitante, procurou estabelecer critérios 
para uma aquisição segura. 
 
 
No tocante, a alegação da oferta de duas marcas distintas para o mesmo item, constante no subitem 
8.1, alínea “b.1”, informamos que as normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam os princípios 
básicos da licitação, todavia, os argumentos apresentados assevera, a necessidade de  reforma do 
edital ora combatido. 
 
 

Ressalte – se ainda que a data de abertura do edital em epígrafe está marcada para o dia 13/06/2017, e 
não para o dia 06/06/2017, como alega o impugnante. 
 
 
Diante do exposto, considerando as alterações a serem realizadas no instrumento convocatório, o 
presente edital será revisado, demandando reabertura de prazos, os quais serão oportunamente 
informados a todos os interessados, a Pregoeira, informa que será designada nova data para a 
realização do pregão, a qual será republicada nos termos da Lei. 
 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Pregoeira e equipe de apoio, membros permanentes da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos dispositivos das Leis Federais n.º 
10.520/02 e 8.666/93, resolve não conhecer da impugnação apresentada pela empresa DISMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, para no mérito, acatar como 
pedido de esclarecimento e acolher a referida petição, para que sejam feitas as adequações do 
Edital do Pregão, bem como designar nova data e o horário de abertura da licitação em epígrafe. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 09 de junho de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza  
Silva 

Presidente 

Monique de Jesus  
Fonseca 
Pregoeira 

Aline Oliveira da Silva  
Almeida 
Apoio 

Ana Carolina da Silva 
dos Santos 

Apoio 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 
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