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Processo: 08.00280/2017
Pregão Eletrônico n. 007/2018 SRP nº 007/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE  CONSUMO  (Fraldas  Descartáveis  pediátricas  e  geriátricas),
visando atender as necessidades da Administração Pública Direta
e  Indireta  do  Município  de  Porto  Velho, notadamente  a
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Trata-se de resposta a impugnação interposta pela
Empresa JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO LTDA, Pessoa Jurídica
de Direito Privado, com sede na Rua: José Bonifácio n. 610,
Sala 02, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob n.
23.720.752/0001-22, em desfavor do Edital de Pregão Eletrônico
n. 00/2018, SRP n. 006/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS
PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE MATERIAL  DE  CONSUMO  (Fraldas
Descartáveis  pediátricas  e  geriátricas),  visando  atender  as
necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do
Município de Porto Velho, notadamente a Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUSA.

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

Para verificação dos requisitos de admissibilidade
da presente impugnação cumpre verificar o Edital de Licitação
acerca  do  tema.  Neste  sentido,  o  item  12  do  instrumento
convocatório trata da forma e prazo para apresentação de razões
de irresignação, conforme trechos abaixo transcritos: 

12.1.    Até  02  (dois)  dias  úteis  antes  da  data
fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação
deste  ato  convocatório  do     Pregão,  na  forma
eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com  .
(…)
12.3.    Não  serão  conhecidas  as  impugnações  e  os
recursos  apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou
subscritos  por  representante  não  habilitado
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legalmente ou não identificado no processo para
responder pelo proponente;

in  casu,  a presente  impugnação  foi  encaminhada
para o e-mail informado no edital, em 07.02.2018, no horário de
expediente desta Superintendência. 

Desta  forma,  preenchido  os  requisitos  exigidos
tanto, DECIDO por RECEBER a presente impugnação.

2. DO JULGAMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

Antes de adentrar ao mérito impende refrisar que
os  procedimentos  licitatórios  são  regidos  pelos  Princípios
Gerais  aplicáveis  à  Administração  Pública  e  os  que  lhe  são
específicos. 

No caso vertente, merece destaque o  Princípio da
Supremacia  do  Interesse  Público,  que existe  no  ordenamento
jurídico com base no pressuposto de que “toda atuação do Estado
deve ser pautada pelo interesse público, cuja determinação é
extraída da Constituição e das leis, manifestações da ‘vontade
geral’1. 

Assim,  havendo  qualquer  conflito  entre  direitos
coletivos e privados, deve a Administração ponderar os fatos e
normas  e  atuar,  em  todo  caso,  em  favor  da  proteção  dos
interesses públicos para solução da questão.

 
É  pertinente  consignar  também  que  o  objeto  dos

procedimento licitatório são delimitados para o atendimento a
determinada demanda e, o princípio da isonomia, interpretado no
âmbito das licitações públicas, não pode ser considerado um fim
em si mesmo, posto que tem por objetivo a competição em busca
de proposta mais vantajosa para a Administração. 

Por este motivo não se pode pressupor a ampliação
desmedida da isonomia numa licitação, sem mensurar o risco de,
ao final, resultar a licitação numa contratação que não serve
aos propósitos da Administração ou que de alguma forma gere
prestação de serviços inadequados ou fornecimento de bens que

1Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed.
rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184. 
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não possuam desempenho e qualidade minimamente aceitáveis. 

Destarte,  considerando  que  a  necessidade  da
Administração  prescinde  a  descrição  do  objeto,  o  qual  foi
delimitado  pelo  setor  técnico  com  conhecimento  técnico  e
empírico para tanto, ante a especificidade técnica do material,
sua finalidade e natureza (Fraldas Descartáveis pediátricas e
geriátricas), esta Pregoeira, agindo com zelo e prudência que o
caso requer, para fins de formar convicção para o julgamento da
impugnação  ora  analisada,  consultou  através  de  despacho  a
Assessoria Técnica Especializada da Saúde/SML. 

Em resposta, a ATESP/SAÚDE/SML remeteu o despacho,
recebido por esta Pregoeira oficialmente em 08.02.2018 com a
manifestação  técnica  quanto  aos  pontos  suscitados  pela
impugnante.

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO E DO JULGAMENTO DO MÉRITO

Em  síntese  alega  a  Empresa  que  existe  dúvida
quanto ao Edital de Licitação no tocante aos lotes 07, 08, 09 e
10  onde  menciona:  Ao  efetuar  a  leitura  do  Edital
supramencionado, mais especificamente da descrição dos itens 7,
8, 9 e 10, verificamos a exigência descrita nos itens onde a
municipalidade requer o tamanho e peso específicos das fraldas,
sendo, para o tamanho P, cintura de 70cm a 120cm e até 40kg,
para o tamanho M, de 40kg a 70kg e cintura de 70cm a 120cm
(mesmo tamanho para as fraldas P e M), para o tamanho G, de
70kg a 90kg e cintura de 80cm a 150cm e para o tamanho EG,
cintura de 110cm a 165cm e peso acima de 90kg.

Cita ainda o disposto no art. 3, §1º, inciso I da
Lei  nº  8666/93 que  aduz:  I  -  admitir,  prever,  incluir  ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio  dos  licitantes  ou  de  qualquer  outra  circunstância
impertinente  ou  irrelevante  para  o  específico  objeto  do
contrato.

3.1 – Da alegação de imposição fora das exigências da ANVISA
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Cumpre  dizer  que,  as  especificações  técnicas
constantes  do  edital  são  suficientes  para  atender  às
necessidades  às  quais  se  destina  o  objeto  da  presente
licitação, no intuito de possibilitar que o maior número de
empresas  possam  apresentar  propostas  que  atendam  às
especificações dos itens solicitados nos lotes, a Secretaria
solicitante  parametrizou  as  medidas  de  forma  que  estejam
coerentes com as necessidades dos pacientes que receberão as
fraldas  adquiridas,  consignando  essas  medidas  em  número  de
mínimo e máximo, senão vejamos:

      Lote 07 (Fralda tamanho EG: para pacientes com peso acima
de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm). 

     Lote 08 (Fralda tamanho G: para pacientes com peso entre
70 até 90 kg, com cintura de 80 a 150 cm).

Lote 09 (Fralda tamanho M, para pacientes com peso entre
40 até 70 kg com cintura de 70 a 120 cm).

Lote  10  (Fralda  descartável  Geriátrica  Tamanho  P,  para
pacientes com peso até 40 kg com cintura de 70 a 120).

Considerando as alegações da Impugnante quando faz
menção que a ANVISA/ não parametriza os tamanhos das fraldas,
ressalto que, de fato esta Agência bem com o Ministério da
Saúde não fazem padronização quanto aos tamanhos, ficando a
cargo das fabricantes estabelecerem as medidas dos produtos por
ela fabricados, essa Agência realiza o controle de qualidade e
as certificações dos produtos por ela regulados.

Desta  forma,  a  meu  ver,  não  deve  prosperar  a
impugnação apresentada, não havendo razões para alteração do
edital, tendo em vista que as especificações constantes neste
atendem  às  necessidades  da  Secretaria  Solicitante  e  as
especificações  consignadas  podem  ser  atendidas  por  diversas
marcas/fabricantes no mercado. 

Nesse ínterim, não merecem prosperar as alegações da
impugnante, uma vez que constatado pelo setor requisitante que
a  descrição  do  objeto  atende  plenamente  às  necessidades  da
Administração,  bem  como  que  está  em  consonância  com  os
princípios  norteadores  dos  procedimentos  licitatórios,
notadamente  da  isonomia  e  da  seleção  da  proposta  mais
vantajosa, nos termos do art. 3º da Lei n.º 8666/93. 
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Nesse sentido, não cabe aos particulares adentrar na
margem de discricionariedade que é concedida à Administração
para que especifique as características dos objetos licitados,
de  acordo  com  as  suas  estritas  necessidades,  as  quais  são
minuciosamente  analisadas  antes  da  elaboração  do  Termo  de
Referência.  Ademais,  o  acatamento  do  quanto  pleiteado  pela
impugnante levaria a uma restrição desnecessária da competição
ínsita aos procedimentos licitatórios, em flagrante desrespeito
à determinação contida no art. 3º, § 1º, inciso I, da referida
Lei,  segundo  o  qual  é  vedado  “admitir,  prever,  incluir  ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”.

3.2 – Da alegação de que especificamente uma única Empresa será
beneficiada

O  Termo  de  Referência  que  originou  o  edital  foi
elaborado  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  visando  ao
atendimento  de  suas  necessidades.  As  especificações,  com
parâmetros  usuais  de  desempenho  e  qualidade  amplamente
atendidos  pelo  mercado,  não  trazem  prejuízo  às  suas  reais
necessidades.  O escopo é sempre conciliar a vantajosidade da
contratação e a ampliação da competitividade. 

 

3.3 – Da alegação de limitar um grande número de Empresas

No  que  tange  às  aquisições  realizadas  mediante
licitação,  deve  a  Administração  Pública,  em  observância  ao
disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93, garantir a
igualdade  na  participação  dos  licitantes  e  a  selecionar  a
proposta mais vantajosa, em observância aos princípios básicos
descritos na mencionada lei (art. 3º, caput e §1º). Destarte,
dependendo do bem que se busca adquirir, pode a Administração
exigir  características  que  melhor  protejam  as  suas
necessidades,  com  base  na  conveniência  e  oportunidade,  sem
causar qualquer ofensa aos princípios da competitividade, da
igualdade e da economicidade. 
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O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências:

Art.  3o A  licitação  destina-se  a  garantir  a
observância  do  princípio  constitucional  da
isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa
para  a  administração  e  a  promoção  do
desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será
processada e julgada em estrita conformidade com
os  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da
publicidade,  da  probidade  administrativa,  da
vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Esta  municipalidade  vem  primando  pelos  princípios  e

dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio

Edital de Licitação.

C – ANÁLISE DA PREGOEIRA 

Inicialmente,  cabe  ressaltar  novamente  o  objeto
licitado, que a ANVISA não parametriza os tamanhos das fraldas.
Nesse sentido, não cabe aos particulares adentrar na margem de
discricionariedade  que  é  concedida  à  Administração  para  que
especifique as características dos objetos licitados, de acordo
com as suas estritas necessidades, as quais são minuciosamente
analisadas antes da elaboração do Termo de Referência

Em suma, em homenagem ao princípio da vinculação,
previsto no art. 41 da Lei 8.666/93, que tem como escopo vedar
à administração o descumprimento das normas contidas no edital,
saliento  que  as  características  apresentadas  deverão  ser
mantidas.

Entendemos que um dos princípios da licitação é a
garantia da ampla concorrência, entretanto, tal princípio não
pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e
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sopesado conjuntamente com outros importantes princípios, tais
como  a  razoabilidade,  proporcionalidade  e  eficiência  nas
contratações. Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade
ou  alegação  da  existência  de  cláusula  “comprometedora  ou
restritiva do caráter competitivo”, mas apenas o primado pela
melhor  proposta,  e  consequente  contratação  que  garanta  o
atendimento do Interesse Público. 

Ante  ao  exposto,  acato  a  manifestação  técnica.
Desta  forma,  julgamos  improcedente  os  questionamentos  da
Empresa JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO LTDA.

4. DA DECISÃO

Pelo  exposto,  primando  pelos  princípios  e
dispositivos legais aplicáveis ao feito, DECIDO POR CONHECER da
presente  impugnação,  por  preencher  os  requisitos  de
admissibilidade para, NO MÉRITO JULGÁ-LA IMPROCEDENTE. 

DESTE MODO, informo que o Edital não sofrerá al-
terações, permanecendo inalterada a data para a realização da
licitação.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2018. 

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira/SML
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