
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAÇATUBA 

Araçatuba, 25 de abril de 2022. 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1. DO INSTRUMENTO INTERPOSTO 

1.1. Trata-se de impugnação ao Edital apresentado pela empresa ALTERMED 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, em face da exigência de 02 (duas) casas 
decimais no Edital do Pregão Presencial n.° 018/2022, destinado ao REGISTRO 
FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS DE REDE. 

2. DA TEMPESTIVIDADE  

2.1. A empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 
apresentou Impugnação ao Edital. A qual foi encaminhada por meio eletrônico, no dia 
18/04/2022 às 09h49min, conforme preconiza o item 9.1. do Edital. Estando à abertura 
da sessão prevista para o dia 27/04/2022, tem—se que a impugnação é tempestiva, pelo 
que se passa à análise de suas alegações. 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS E DO PEDIDO 

3.1. Alega a Impugnante, que se trata de grave ofensa aos normativos que regem as 
contratações públicas, ferindo a lisura do certame, ao restringir seu caráter competitivo e 
não buscar a proposta mais vantajosa, conforme a previsão contida ao  art.  3° da Lei n.° 
8.666/1993, no que diz respeito à quantidade de casas decimais apresentadas no item 
5.2, alínea c) do Edital. Com  base nos argumentos, a empresa requer: 

1) 0 recebimento da presente impugnação, julgando-a procedente e alterando 
as previsões do edital; 

2) A modificação do 5.2, alínea "c", passando o a dispor da admissão da 
disputa pelo valor unitário por frações de centavos com até quatro casas decimais, com 
cláusula que preveja apenas essa opção; 

3) Que seja comunicado o julgamento obrigatoriamente pelos emails 
licitacoes6@a1termed.com.br, sob pena de nulidade. 
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4.1. A regra 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 
pelos particulares. Essa conclusão decorre da interpretação sistemática do  art.  10  da Lei 
n° 9.069/95 (Lei do Plano Real). 

Entretanto, o § 5° 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. 

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 
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. Posto isto, não há que se falar de 
"restrição do caráter competitivo", mas apenas o primado pela melhor proposta, para 
garantir o atendimento do interesse público. 

5. CONCLUSÃO 

5.1. Diante do exposto, este Pregoeiro, considera IMPROCEDENTE a impugnação 
interposta pela empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 
por entender que os termos do edital em questão contemplam a ampla participação dos 
licitantes, razão pela qual mantém as exigências do Edital publicado, prosseguindo, 
dessa forma, com a abertura do Pregão Presencial n.° 018/2022, agendado às 9h00 do 
dia 27/04/2022 na sala de licitações - Pa o Munici  al,  sito à Rua Coelho Neto, 73 — 
Araçatuba — SP. 

VITOR 
PREGOEIRO 

DE OLIVEIRA 
E DE APOIO 

CRISTIA E fUME TANA 
EQ1IIJE IDE APOIO 
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