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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO 

ARAÇATUBA 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 — OBJETO: REGISTRO FORMAL DE PREÇOS 
PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA REDE. 

Trata-se de pedido de impugnação ao edital apresentado pelo Sr. JOSÉ  ANTONIO  DA 
SILVA referente ao objeto supramencionado. 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

Tendo presente que o Sr. JOSÉ  ANTONIO  DA SILVA apresentou o pedido de 
impugnação ao edital no dia 20/04/2022 (via  e-mail),  o Pregoeiro considera tempestivo  o 
pedido de impugnação, com base no que dispõe a legislação vigente, e decide pelo seu 
conhecimento. 

2. DAS RAZÕES E DOS PEDIDOS 

a. Da não previsão da cota reservada: 

Alega o Impugnante: 

"Para que 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, está nítido e de fácil entendimento que a lei prevê a 
obrigatoriedade da reserva de até 25% do certame para aquisição de bens de natureza 
divisível". 

b. Das casas decimais: 

"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  corn  volore.s muito bciixo ncr coso de 

centavos, a melhor opção e ter mínimo de 3 ou 4 casa decimais gerando economia ao 
município". 

c. Dos pedidos: 

"Nestes sentido, se não houve a previsão conforme determina a lei, aconselhamos 
a consulente a suspender/impugnar o edital conforme os argumentos 
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3. ANÁLISE DO MÉRITO 

A princípio, cabe ressaltar que todos os procedimentos adotados em relação ao 
Pregão Presencial N° 018/2022, estão em consonância com a Lei de n° 10.520/2002, 
Lei n° 8.666/1993, e demais normas de regência, e em especial com os princípios 
insculpidos no  art.  3° da Lei n° 8.666/93,  in  verbis:  

Art.  30. 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 vincula ção ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

Com o propósito de esclarecer e promover o debate dos fatos, são oportunas às 
considerações acerca de cada ponto atacado, sobretudo, para demonstrar a legalidade e 
a razoabilidade dos procedimentos. 

a. Da não previsão da cota reservada: 

É perceptível o equívoco do impugnante em relação à manifestação quanto a 
"não previsão da cota reservada", uma vez que o instrumento convocatório 
submete-se integralmente ao disposto nas Leis N° 123/2006 e N° 147/2014 e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

Sugiro a leitura do subitem 2.2.2 do edital, que apresenta: 

"Para o item identificado como cota reservada, somente microempresa (ME) e 
empresa de pequeno porte (EPP), qualificadas como tais, nos termos do  art.  3° da lei 
complementar n° 123 de 14/12/2006 e ulteriores alterações, sem prejuízo de sua 
participação no(s) item (ns) geral (is)". 

Em relação ao pregão supramencionado, está estabelecida a cota reservada em 
relação ao item 3.1 — Acetilcisteína 600 MG, envelopes de 5 G — 
Quantidade: 10 unidades — Porcentagem reservada: 0,01 % (Anexo V). 

b. Das casas decimais: 

Com relação ao uso de até 4 (quatro) casas decimais, a regra adotada pelo 
Município é que somente sejam utilizadas duas casas decimais após a vírgula para 
todo e qualquer tipo de negócio a ser realizado, seja pela Administração Pública, seja 
pclos particulares. Essa conclusao decorre da interpretaçao sistemática do  art.  1 da 
Lei N° 9.069/95 (Lei do Plano Real). 

Entretanto, o § 50  do  art.  1° do mencionado diploma legal traz exceções a essa 
regra. Entre elas, admite o fracionamento da unidade monetária, em grandezas 
inferiores ao centavo, quando os valores em questão necessitarem ser assim avaliados, 
devendo as frações inferiores ao centavo ser desprezadas ao final dos cálculos. 
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Em conformidade com seu Poder Discricionário, a Administração Municipal, 

definiu em Edital a disputa com apenas 2 (duas) casas decimais, uma vez que a 
disputa com 4 (quatro) casas decimais não atendem o princípio da eficiência, sendo 
que as frações de centavos acabarão sendo desconsideradas no final, nos termos do  art.  
1° § 5° da Lei N° 9.069/95. 

Considerando que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla 
concorrência, porém tal princípio não pode ser tomado isoladamente, antes deve ser 
interpretado e sopesado conjuntamente com outros importantes princípios, tais como a 
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas contratações. 

4. CONCLUSÃO 

Considerando todos os fatos analisados, o Pregoeiro, no exercício regular de 
suas atribuições, louvando os princípios licitatórios, DECIDE  que: 

Preliminarmente, a presente impugnação ao Edital N° 018/2022 foi conhecida e 
no mérito as argumentações e os pedidos não se mostraram suficientes para 
modificação no Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio 
licitatório, 

Mantenho os termos do Edital, bem como a data da Sessão Pública para o dia 
27 de abril de 2022. 

É como decido. 

Araçatuba, 26 de abril de 2022. 

S COELHO 

PREGOEIRO 
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