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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2019 

 

OBJETO:Registro de Preço para aquisição de ortoftaldeido e fita teste, para atender 

as Unidades de Saúde do Município. 

 

DATA DE ABERTURA: 13/09/2019 

 

IMPUGNANTE: RIOQUÍMICA S.A 

 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresaRIOQUÍMICA S.A., apresentou 

impugnação nodia10/09/2019. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, a 

impugnação apresentada pela referidaempresa foi tempestiva. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos da impugnação em apertada síntese, segue abaixo o 

posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 

 

 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DA RIOQUÍMICA S.A 

 

Alegaa Impugnante queas especificações do item 2 (fita teste) previsto no edital, 

estabelece condição que restringe a competitividade, vez que direciona a um produto 

de marca específica. 
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Assevera, ainda,que a restrição se configura na exigência de que o fornecimento das 

referidas fitas deve ser realizada através de frascos com, exatamente, 15 (quinze) 

tiras. 

 

Seguiu justificando quea exigência beneficia apenas um fabricante, cujo produto que 

será obtido é oCIDEX OPA do laboratório JOHNSON & JOHNSON. 

 

Arrematou que “o referido vício se não sanado através da retificação do Edital, poderá 

acarretar a anulação do processo licitatório pelo Tribunal de Contas competente, fato 

que acarretaria prejuízo ainda maior à Administração Pública, pois esta arcaria com o 

ônus e delonga de uma nova licitação.” 

 

Por fim, requereu, para que seja sanada qualquer restrição,aretificaçãoda exigência, 

com a alteração da redação de “frasco com 15 tiras” para “frasco com no mínimo de 

15 tiras”. 

 

2.1 DA ANÁLISE 

 

Após análise, considerando que os fundamentos versam acerca de realidade de 

mercado específica, submetemos as alegações da Impugnante à Área Técnica 

requisitante, que se manifestou no sentido de que é procedente a referida 

irresignação e requereu a alteração das especificações do item 2 para a seguinte 

redação: 

 

“FITA TESTE, INDICADA PARA VERIFICAÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO DO ORTOFTALDEIDO, DESINFETANTE EM 

ALTO NÍVEL, ATRAVÉS DE MÉTODO SEMI – QUALITATIVO 

ESPECÍFICO E COM LEITURA VISUAL. FRASCO COM NO MÍNIMO 

15 UNIDADES DE TIRAS, COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, 

DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. SUPORTE 

TÉCNICO E CONSULTORIA NECESSÁRIA PARA A CORRETA 
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UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO DEVERÁ SER 

COMPATÍVEL COM O ITEM 01.” 

 

Dessa forma, considerando a confirmação de que a condição questionada colocava 

em xeque a observância de princípios basilares aplicáveis ao processo licitatório, 

entendemos que a alegação da Impugnante procede, devendo ser acatada a decisão 

da Área Técnica de efetuar a retificação acima suscitada, vez que a medida visa o 

restabelecimento dos princípios licitatórios, notadamente os da isonomia, da 

competitividade, do interesse público e a perseguição da opção mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, aPregoeira e a equipe de apoio, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da 

Lei 10.520/02, do Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar 

PROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa RIOQUÍMICA S.A, de modo 

que será retificada a exigência ora apreciada, bem como prorrogado o prazo para 

apresentação de propostas, visando possibilitar a ampla participação dos licitantes. 

 

Camaçari/BA, 12 de setembro de 2019. 
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