
PRÊGÃO PRESENCIAL N° 018/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 625/2022 

 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA RG 9.007.042 SSP, pessoa física representante comercial, vem, tempestivamente, e com 

fulcro no artigo 18, do Decreto n° 5.450/05, apresentar  

 

IMPUGNACÃO AO EDITAI. 

 

em face da constatação que restringe a igualdade e a competitividade no certame, o que faz nos termos abaixo. 

 

A presente licitação foi instaurada pela Prefeitura Municipal de ARAÇATUBA SP, na modalidade de Pregão Presencial, 

tipo menor preço por ITEM, para a aquisição de MEDICAMENTOS, conforme especificações constantes do Edital.  

 

A Impugnante pretende, através da presente impugnação, seja feito o desmembramento dos itens do Edital, acreditamos 

que houve uma ilegalidade nas regras editalícia, no caso concreto trata-se da não previsão da cota reservada a ME/EPP prevista na 

lei. A saber: 

Dispõe a lei Complementar 123/2006: 

"Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: 

 

(...) 

 

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Diante do exposto, esta nítido e de fácil entendimento que a lei prevê a obrigatoriedade da reserva de até 25% do certames para 

aquisição de bens de natureza divisível. 

Outro sim a questão das 2 casas decimais: exemplo do item quantidade 1.560.000 comprimidos que podemos vender a 0,043 cada 

comprimido será vendido no mínimo a 0,05, resultando um sobre preço de R$ 10.920,00 porque 0,04 fica com a margem negativa. 

Quando tratamos de produtos unitários com valores muito baixo na casa de centavos, a melhor opção e ter mínimo de 3 ou 4 casa 

decimais gerando economia ao município. 

Nestes sentido, se não houve a previsão conforme determina a lei, aconselhamos a consulente a suspender/impugnar o edital 

conforme os argumentos supramencionados. 

Att 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA RG 9.007.042 

 

 


