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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
PREGÃO N.º 181/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material odontológico (bandeja, avental, protetor 
plumbífero, posicionador de filme, porta agulha, cimento de fosfato, estojo educativo, pedra pomes, 
bicarbonato de sódio, guardanapo, campo de papel, solução de clorexidina, cuba redonda, caixas, 
cunha reflexiva, taça, papel carbono, torcida para lamparina) , para atender as Unidades de Saúde e ao 
Centro de Especialidades Odontológicas do município de Camaçari-BA. 
 
DATA DE ABERTURA: 17/09/2018. 

 
RECORRENTE: ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 13/09/2018 às 09h14min, 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, uma vez que não foram apresentados os 
originais do contrato social e identidade do sócio que nos subscreve. Diante do exposto, a presente 
petição será respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 14.8 do edital: 
 

14.8  Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado 

no processo para responder pelo proponente. 

 
 
DO QUESTIONAMENTO 
 

Insurge-se a empresa ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP, com os seguintes 
questionamentos; 
 

1) Os itens 1 e 2 são produtos cosméticos e higiênico pessoal e não insumos odontológicos ou 
material médico hospitalar, possivelmente por equívoco, está misturado a outros produtos no 
lote, pois, produtos que tem em sua classificação e natureza distintas, elementos que ensejam a 
nulidade processual, desviam o objeto, aclarando erro substancial que somente poderá ser 
sanado se separar devidamente em lote especifico para cosméticos e higiene pessoal. Os 
demais itens não fazem parte de cosméticos e higiene pessoal, pois são insumos odontológicos.  
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2) A AFE de cosméticos e higiene pessoal, não aufere a condição de comercialização de 
instrumentos e insumos de odontologia ou produto para saúde. A falha  substancial torna 
incompleto o conteúdo do documento e, conseqüentemente, impede que a Administração 
conclua pela suficiência dos elementos exigidos; o julgador ficará impedido de afirmar que o 
documento atendeu ao edital ou apresentou as informações necessárias. 
 

3) Não se trata de um simples lapso material ou formal, mas de "erro substancial",. ou seja, aquele 
que à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a eles 
essenciais (Código Civil art. 139, I). A falta de informação indispensável ao documento configura 
erro grave - substancial - que torna o mesmo insuscetível de aproveitamento; trata - se de um 
documento defeituoso; incompleto; não produzindo os efeitos jurídicos desejados. 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

1) Destarte, pedimos que V. S.ª, na atribuição de representante desta douta Comissão, separe em 
lote especifico de higiene pessoal e cosméticos os itens 3 e 7 do lote 05 acima mencionados do 
instrumento convocatório, possibilitando que o direito de oferta do licitante seja efetivada, 
mediante instrumento convocatório, possibilitando que o direito de oferta do licitante seja 
efetivada, mediante lançamento de novo edital retificando o já publicado, com a finalidade de 
amparar as bases reais de uma licitação, na expectativa de que as restrições ao caráter 
competitivo do certame, porquanto ilícitas, sejam escoimadas a tempo. 
 

2) Grifa -se que  somente mediante a correção do instrumento convocatório que os princípios 
públicos da isonomia e legalidade serão aplicados, igualando as licitantes no único intuito de 
conseguir a melhor oferta para a Administração Pública, além de trazer ao ato administrativo a 
legalidade necessária. 
 

DOS ESCLARECIMENTOS 
 
A principal interessada em incentivar o caráter competitivo e não direcionador do certame é a Comissão 
de Licitação, haja vista que quanto maior o número de empresas participantes, maior será a 
possibilidade da competição e negociação em busca da melhor proposta. 
 
Cumpre esclarecer que o instrumento convocatório foi previamente analisado pela Procuradoria Jurídica 
do Município, com respaldo daquela quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas.  
 
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. 
 
Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 
encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 
foi encaminhada a área técnica da Secretaria da Saúde de Camaçari, para avaliação da impugnação.  
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, e com 
fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos: 
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O Impugnante alega que os itens 1 e 2 do Lote 5 são produtos cosméticos e de higiene pessoal e não 
insumos odontológicos  ou material médico hospitalar.  
 
Por óbvio se trata de equívoco na distribuição dos itens em lotes. Incluir bens comuns de naturezas 
distintas em um mesmo lote, restringe a competição, quando não a inviabiliza, subvertendo o sentido do 
Pregão e afastando-se do interesse público primário de obtenção da contratação mais vantajosa para a 
Administração Pública. Desta forma, julgamos procedente a alegação da impugnante, razão pela qual 
fica suspensa a sessão de abertura para redistribuição dos itens segundo especificações que 
compatibilizem os itens de cada lote entre si. 
 
DA DECISÃO  
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 
base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 
803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 

1) Receber a petição apresentada pela empresa ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - 
EPP para julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da 
representação da empresa. 
 

2) Julgar PROCEDENTE o questionamento, alterando a data de abertura da presente licitação bem 
como o Edital nos termos em que foi publicado.  

 
É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 14 de setembro de 2018. 
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