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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material odontológico (fio dental, escova, creme 
dental, solução removedora, sugador, resina, selante, sistema adesivo, condicionador ácido, 
cimento, flúor, solução de flúor, cimento forrador, hidróxido de cálcio, cimento cirúrgico, 
ionômero, cimento restaurador, cimento obturador), para atender as Unidades de Saúde e ao 
Centro de Especialidades Odontológicas do município de Camaçari-BA. 
 
 
IMPUGNANTE: DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 01/06/2017, às 13h37min, foi protocolado na recepção da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio – CMP 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 esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 
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 impugnante DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA - ME em síntese alegando que: 
 
a) “... Analisando as exigências contidas no Anexo II do referido edital a serem apresentadas 
pelas licitantes, verificamos a solicitação da apresentação de amostras para determinados 
produtos ofertados...". 
 
b) “... Tal exigência limita de forma absurda e injustificada a competitividade, além de se assumir 
o risco de tornar até mesmo ineficaz o procedimento...”. 
 
c) “... A referida 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...”. 
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e) “... a exigência de amostras para todos os licitantes acabará por ferir e transgredir os 
PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, COMPETITIVIDADE, BEM COMO O PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE ...”. 

 
f) “... Nas licitações realizadas pela modalidade pregão, tanto presencial como eletrônica, o 
entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que a amostra deve ser exigida tão somente do 
primeiro colocado...”. 
 
 
DO PEDIDO 
 
Solicita “Requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a correção 
necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o 
procedimento que se iniciará...”. 
 
Requer a impugnante: 
 

a) Da obrigatoriedade de apresentação de amostras para todos os licitantes; 
 
 
DO JULGAMENTO 
 
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 “c”, 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 fim, esta Pregoeira e equipe de apoio, reiterando o interesse da Administração em incentivar 
o caráter competitivo, e com base nos argumentos apresentados, consideramos que a amostra 
será exigida apenas da licitante arrematadora do lote/item e das três melhores classificadas em 
preço.  
 
Ressalte – se ainda que a data de abertura do edital em epígrafe estava marcada para o dia 
07/06/2017, e não para o dia 06/06/2017, como alega o impugnante. 
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Diante do exposto, considerando as alterações a serem realizadas no instrumento convocatório, 
o presente edital será revisado. 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, 21 de junho de 2017. 
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