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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

Processo Administrativo Licitatório nº 066/2022. 

Pregão Presencial nº 037/2022. 

Sistema de Registro de Preço nº 035/2022. 

 

 

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA 

DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIOS, ROUPA 

DE CAMA BERÇO, UTENSÍLIO DE COZINHA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E 

SERVIÇOS PREVISTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA / PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E A CASA 

LAR "DONA NELINHA", ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; MONTAGEM; FRETE INCLUSO 

DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

I – DA PRELIMINAR. 

 

 Pedidos de Esclarecimentos / Impugnações interposta 

TEMPESTIVAMENTE pelas sociedades empresárias denominadas:  

 

ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 11.405.384/0001-49. 
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VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.308.296/0001-25. 

 

II – DAS RAZÕES DO RECURSO. 

 

 Primeira declarante/impugnante, alega e requer que seja alterado o 

descritivo dos itens 22 e 44, sob a alegação de que tais itens / equipamentos estão direcionando 

a fornecedores especifícos. 

 

Segunda declarantes/impugnante, alega que é necessário a inclusão na 

qualificação técnica: Registro do Produto na ANVISA; Alavrá sanitário Municipal / Estadual; e AFE 

– Autorização de Funcionamento ANVISA. 

 

As Impugnantes rogam pela admissão de seus pedidos, e alteração do 

instrumento editalício. 

 

 Assim, requer a este agente de licitação, que altere o descritivo dos itens 

22 e 44 e a da alteração qualificação técnica com acréscimo dos seguintes documentos: 

Registro do Produto na ANVISA; Alavrá sanitário Municipal / Estadual; e AFE – Autorização de 

Funcionamento ANVISA. 

 

 

III – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. 

 

 Inicialmente, há de se registrar que as condições fixadas no Edital e Termo 

de Referência foram estabelecidas com estrita observância das disposições legais contidas na Lei 

Federal nº 8.666/93.  

Como é cediço, a licitação não se rege apenas pelos princípios 

estabelecidos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 (isonomia, seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo), mas também pelos princípios gerais que 

constituem o Regime Jurídico Administrativo, sobressaindo-se entre todos estes o Princípio da 

Supremacia do Interesse Público, pilar de sustentação do Direito Administrativo Brasileiro. 

Pois bem. 

Cumpre-nos registrar que este Município de Coqueiral-MG, quando da 

elaboração de seus processos licitatórios, alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores 

da Administração Pública, elucidados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° 

da Lei Federal n° 8.666/93, especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato 

administrativo e respeito ao princípio da ampla competitividade e obtenção da melhor proposta 

e a mais vantajosa à Administração e pleiteia pela garantia da excelência e eficiência da qualidade 

dos produtos e dos serviços a serem prestados.  

 

Já ficou demonstrado acima que a Administração Pública precisa da 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIOS, ROUPA DE CAMA 

BERÇO, UTENSÍLIO DE COZINHA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS 

PREVISTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA / PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E A CASA LAR 

"DONA NELINHA", ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; MONTAGEM; FRETE INCLUSO DA 

ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, 

enfim a isonomia será respeitada para estes pretensos licitantes que prestam tais serviços / 

fornecimento, conforme o objeto a ser licitado, nestas características como ensina Marçal Justen 

Filho, na obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos", 10º edição, Editora Dialética, São 

Paulo, 2004, pg. 50.  
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(...) “Há equívoco em supor que a isonomia veda a diferenciação entre os 

particulares para contratação com a Administração. A Administração necessita 

contratar com terceiros para realizar seus fins. Logo, deve escolher o 

contratante e a proposta. Isso acarreta inafastável diferenciação entre os 

particulares. Quando a Administração escolhe alguém para contratar, está 

efetivando uma diferenciação entre os interessados. Em termos rigorosos, está 

introduzindo um tratamento diferenciado para os terceiros. A diferenciação e o 

tratamento discriminatório são insuprimíveis, sob esse ângulo. Não se admite, 

porém, a discriminação arbitrária, produto de preferências pessoais e subjetivas 

do ocupante do cargo público. A licitação consiste em um instrumento jurídico 

para afastar a arbitrariedade na seleção do contratante. Portanto, o ato 

convocatório deverá definir, de modo objetivo, as diferenças que são 

reputadas relevantes para a Administração. A isonomia significa o tratamento 

uniforme para situações uniformes, distinguindo-se-as na medida em que 

exista diferença. Essa fórmula acarreta inúmeras consequências.” (grifo 

nosso). 

 

Neste mesmo sentido, ao definir Licitação, coaduna Helly Lopes Meirelles 

em Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2007., p. 27): 

 

 “O procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a 

propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o poder Público, 

dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua 

como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos”. (grifo 

nosso). 

 

Não bastando o entendimento dos doutrinadores também á pacificado 

em sumula pela nossa Superior Corte de Contas no Acórdão 1631/20017 Plenário que:  

 

O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto, 

representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação vista 



 

5 
 

em caráter de generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidades que sejam 

conduzidas por circunstâncias ensejadoras de determinada feição fora do 

comum. Não se admite a discriminação arbitrária na seleção do contratante, 

sendo insuprimível o tratamento uniforme para situações uniformes, tendo em 

vista que, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993, a licitação destina-

se a garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, e também a observância do princípio constitucional da 

isonomia. (grifo nosso). 

 

Como se vislumbra na lição dos doutrinadores e da Suprema Corte de 

Contas, não é o fornecedor que vai dizer o que necessita a administração pública e sim o 

contrário, afinal é o servidor público que conhece as peculiaridades e dificuldade dos seus 

serviços e de seu município. O princípio da Isonomia é aplicado aos licitantes e não ao objeto 

pleiteado pela Administração. 

 

 Onde com base na proposta mais vantajosa, não busca apenas o melhor 

preço e sim o melhor custo benefício alinhado com a sua necessidade e ao Princípio de Eficiência 

e da Segurança Jurídica 

 

A administração não pode procurar apenas o menor preço e se eximir de 

busca a eficiência do serviço público que cairá no jargão popular onde “o barato que sai caro”. 

Assim nos ensina Bandeira de Mello em Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011. P. 884: 

 

“O princípio da eficiência consubstancia a exigência de que os gestores da coisa 

pública não economizem esforços no desempenho dos seus encargos, de modo 

a otimizar o emprego dos recursos que a sociedade destina para a satisfação das 

suas múltiplas necessidades; numa palavra, que pratiquem a “boa 

administração”, de que falam os publicitas italianos”. 
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Bem como Maria Sylvia Zanella Di Pietro em Direito Administrativo. 14. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 83 define o princípio da eficiência como: 

 

“O que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 

função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas 

com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 

membros”. (grifo nosso). 

 

No entanto, o que deve ter em mente no caso em tela é que acatar a 

exigência da empresa é afrontar o direito de escolha da administração, onde deve existir 

conveniência e oportunidade.  

 

A luz do nosso entendimento jurídico, o interesse público sempre deve 

sobressair ao interesse privado, a administração não pode curvar a uma exigência de terceiro 

que lhe acarreta algo desproporcional ao desejado, como averiguado no processo de licitação 

em andamento a administração verificou desde o ínicio seu objeto, assim ressaltamos: 

 

Primeira declarante/impugnante, alega e requer que seja alterado o 

descritivo dos itens 22 e 44, sob a alegação de que tais itens / equipamentos estão direcionando 

a fornecedores especifícos. 

 

Tal questionamento não há de prosperar, em vista de o município já 

utilizar tais equipamentos da mesma marca e modelo, para tanto se justifica a aquisição 

padronizada facilitando a manutenção corretiva e preventiva e utilização dos suprimentos 

existentes e licitados.  

 

Segunda declarantes/impugnante, alega que é necessário a inclusão na 

qualificação técnica: Registro do Produto na ANVISA; Alavrá sanitário Municipal / Estadual; e AFE 

– Autorização de Funcionamento ANVISA. 
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 Conforme disposição da própria da ANVISA só é necessária a autorização 

de funcionamento de empresas nas seguintes operações:  

 

"Para o funcionamento das empresas que pretendem exercer atividades 

de extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, embalar, reembalar, importar, exportar, 

armazenar, expedir, distribuir, constantes da Lei nº 6.360/76, Decreto nº 79.094/77 e Lei nº 

9.782/99, Decreto nº 3.029/99, correlacionadas à Produtos de Higiene, Cosméticos e Perfumes 

é necessário a Autorização da Anvisa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde." 

(http://www.anvisa.gov.br/cosmeticos/autoriza/autoriza_empresas.htm)” 

 

Da própria informação prestada pela ANVISA, o registro não é necessário 

para quem comercializa referidos produtos, mas para quem produz, transforma embala e 

distribui. O comerciante não está obrigado a portar a autorização de funcionamento do 

Ministério da Saúde, portanto, ainda que a autorização fosse exigível do comerciante para a 

venda final, insista-se que isto não implicaria, noutro lado, que a Administração Pública enquanto 

entidade licitante tenha que exigir dos licitantes prova dessa condição, ou mesmo do registro do 

produto. 

Se acatada a pretensa impugnação estaríamos restrigindo a participação 

de segmentos conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, e é público e notório que a 

administração presa pela eficiência, vantajosidade e segurança jurídica, observado estes pilares 

fundamentais do direito administrativo, o que torna necessária tal exigência pretendida.  

Imperioso ressaltar, que ao adentrarmos ao mérito da impugnação, que 

a Lei Federal nº 8.666/93, ao definir a documentação que poderia ser exigida para fins de 

habilitação, estabeleceu um rol exaustivo, mantendo, contudo, a discricionariedade da 

administração em exigir ou não tal comprovação, limitando, porém, a sua exigência ao 

cumprimento dos requisitos nela estabelecidos. 
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Ademais a exigência da documentação prescrita no art. 30, caput, do 

Estatuto de licitações prevê o cumprimento de alguns requisitos, senão vejamos, vejamos: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á a: 

(...) 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 

da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (...) 

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 

das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características 4 semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos. (g.n) 

Pela simples leitura do caput do dispositivo legal em comento, denota-se 

que a intenção do legislador foi impor um limite ao poder discricionário da Administração em 

estabelecer os parâmetros de exigência dos documentos que compõem o rol do art. 30 da Lei 

8666/93, não instituindo, assim, obrigatoriedade, mas sim faculdade do Poder Público em exigir 

todos ou nenhum dos documentos ali relacionados. 

O edital faz menção à participação de empresas regulares e que 

disponham de aptidão para o fornecimento de equipamentos de saúde ao consumidor final 

município, com o objetivo averiguar sua capacidade técnica, ampliando assim as possibilidades 

de que a mesma consiga executar o objeto de forma eficiente, pois em caso contrário, haveria 

graves prejuízos para a Administração. 
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Desta forma, torna clara e cristalina a intenção do legislador em autorizar 

apenas a exigência de condições de fornecimento dos equipamentos a serem adquiridos, ou seja, 

através de atestado de capacidade técnica compatível e com o instrumento contratual ou outra 

prova devidamente apresentada, conforme disposição do item 7.1.1 e 7.1.2 do instrumento 

editalício. 

Ressalto ainda algumas súmulas e jurisprudências sobre o assunto: 

"SÚMULA TCU Nº 263/2011 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, 

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 

é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 

com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado.” 

"SÚMULA TCE/SP Nº 24 

Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação 

operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal n 8.666/93, a ser realizada 

medicante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a 

imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em 

quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro 

percentual que venha devida e tecnicamente justificado. " 

Veja que tais itens tem a mera função de comprovar a boa e regular 

atuação da empresa, objetivando resguardar a Administração Pública em eventuais 

contratações, na medida em que utiliza mecanismos assecuratórios da conclusão a contento do 

contrato, garantido pela eficiência e capacidade da futura contratada. Sabemos 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 ponderado conjuntamente com os demais 

e importantes princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas 

contratações, vantajosidade e economicidade. 
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Em atenção à solicitação, vale de pronto lembrar algumas das disposições 

do art. 3º da Lei de Licitações e Contratos, in verbis:  

 

"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração 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.  

§ 1º É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o seu caráter competitivo 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;” 

 

Verifica-se, à luz do dispositivo supra, que o procedimento licitatório é 

regido por princípios específicos nominalmente elencados, dentre o quais destacamos o princípio 

da igualdade entre os licitantes ou da isonomia. Verifica-se, ainda, que toda restrição 

impertinente ou irrelevante ao objeto do certame vicia irremediavelmente o procedimento. 

 

 

É o que leciona Marçal Justen Filho, ao comentar o inciso I do dispositivo 

anteriormente transcrito: 

 

"No inc. I, arrolam-se os casos em que as condições impostas pelo 

instrumento convocatório distorcem o procedimento licitatório. O 

ato convocatório, ao estabelecer tais requisitos, já predetermina 

o(s) provável(is) vencedor(es). O dispositivo não significa, porém, 

vedação a cláusulas restritivas da participação. Não impede a 



 

11 
 

previsão de exigências rigorosas, nem impossibilita exigência que 

apenas possam ser cumpridas por específicas pessoas. Veda-se 

cláusula desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja 

orientação não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a 

beneficiar alguns particulares. Se a restrição for necessária para 

atender ao interesse público, nenhuma irregularidade existirá em 

sua previsão. Terão de ser analisados conjuntamente a cláusula 

restritiva e o objeto da licitação. A invalidade não reside na 

restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição 

com o objeto da licitação. Aliás, essa interpretação é ratificada pelo 

previsto no art. 37, inc. XXI, da CF ("... o qual somente permitirá 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações"). A incompatibilidade 

poderá derivar de a restrição ser excessiva ou desproporcionada às 

necessidades da Administração. Poderá, também, decorrer da 

inadequação entre a exigência e a necessidade da Administração." 

 

Comprovada a imprescindibilidade de tal exigência para a consecução do 

interesse público, não há que se falar em restrição ilícita.  

 

Poderá, também, decorrer da inadequação entre a exigência e as 

necessidades da Administração.” O disposto no edital não significa vedação à participação, mas 

atende aos interesses da municipalidade.  

 

Portanto a Administração tendo discricionariedade para a contratação do 

objeto e conhece a oportunidade e a conveniência para pretensa contratação para alcançar seus 

objetivos, que é a efetividade do serviço público e do interesse coletivo, não há em que se dizer 

que ouve direcionamento ou restrição a participação, mesmo porque teve três orçamentos e 

verificação de três fornecedores que atendem estas características ao objeto deste processo 

licitatório. 
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Por esses motivos, não vejo a princípio qualquer ilegalidade. 

 

Por fim, nota-se fulcro das irresignações, as quais pela fragilidade de seus 

fundamentos, tão somente revelam a vontade subjetiva das impugnantes em reformular as 

condições do Edital, sem, contudo, atentar-se às disposições legais e às regras editalícias, razão 

pela qual deve esse Honrado Município vem afastar as pretensões contidas na representação ora 

combatida. 

 

V – DA DECISÃO. 

 

Diante do exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, em 

atendimento as normas estipuladas pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo instrumento 

convocatório, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, decide por CONHECER os presentes 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAÇÕES, para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

de forma que se mantem os termos do edital e prazos nele estabelecidos. 

 

 

 Coqueiral, 28 de junho de 2022. 

 

 

_____________________________ 

Glauciano Siqueira de Araújo 

Pregoeiro Municipal 
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