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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Referência: Processo Licitatório n° 33/2022 – Pregão Presencial nº 33/2022 – FMS 

 

 

Cuida-se de reposta ao Pedido de Impugnação ao Edital do Processo Licitatório nº 

33/2022 – Pregão Presencial nº 33/2022 – FMS, interposto por ALTERMED MATERIAL 

MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.802.002/0001-02, sediada na cidade de Rio do Sul (SC), cujo objeto é o registro de preços para 

aquisição de medicamentos para fins de atender as necessidades Fundo Municipal de Saúde de 

Massaranduba (SC). 

 

DA ADMISSIBILIDADE: 

 

Nos termos do disposto no art. 41 § 2° da Lei Federal nº 8.666/93, é cabível a 

impugnação do ato convocatório até dois dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

(...) 

§ 2º  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 

a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 

abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou 

concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que 

viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso.  

 

Verifica-se, assim, que a licitante protocolou, através de e-mail, a referida impugnação 

em 30 de setembro de 2022, e, considerando que a abertura dos envelopes está agendada para o dia 

07 de outubro de 2022, a mesma apresenta-se tempestiva.  

 

I – DOS PONTOS QUESTIONADOS: 

 

Em linhas gerais, a Impugnante questiona possíveis irregularidades no Edital do Processo 

Licitatório nº 33/2022 – Pregão Presencial nº 33/2022 – FMS, no que tange a quantidade de casas 

decimais apresentadas no item 6.1.4 do edital: “Apenas serão considerados os preços com 02 (duas) 

casas decimais.”. 

 

Para a Impugnante, tal exigência inviabiliza a disputa de preços e restringe a 

competitividade do certame, uma vez que, se tratando de aquisição de medicamentos, as disputas dos 

lances, em sua maioria, ocorrem na terceira e até na quarta casa decimal para gerar economicidade ao 

órgão. 

 

Deste modo, a Impugnante pede pela modificação do item 6.1.4, passando a admitir a 

disputa pelo valor unitário por frações de centavos com até quatro casas decimais. 

 

É o breve resumo. Passa-se a análise. 
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II – DA ANÁLISE: 

 

Em que pese, entretanto, o zelo na elaboração da impugnação, não se vislumbra 

perspectiva em aceita-la, pelos motivos que serão a seguir expostos. 

 

Primeiramente, cumpre ressaltar que a Administração Pública atua em prol do interesse 

público.  

 

É cediço que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, devendo ser 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 lhe são correlatos (Art. 3º, caput, da Lei Federal nº 

8.666/93). 

 

Desta forma, ao fixar suas exigências, a Administração está agindo sob o pálio da 

discricionariedade ao fazer valer as normas do edital, dentro do limite do legal e do legítimo, as quais 

não têm o condão de frustrar o caráter competitivo da licitação, pelo contrário, apenas de garantir os 

objetivos previstos no art. 3° da Lei nº 8.666/93. 

 

Ao elaborar o Edital, a Administração, que possui discricionariedade, é livre, pois busca 

atender o interesse coletivo, sendo que a regra geral é sempre a mesma: não poderão ser impostas 

exigências excessivas ou inadequadas.  

 

Sobre o assunto, assim tem-se posicionado a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina: 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. 

PRETENSÃO DE SE EXIMIR DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL PARA RETIFICAR PEDIDO DE MÉRITO E, AINDA, A 

ADEQUAÇÃO DO EDITAL LICITATÓRIO, COM A INCLUSÃO DE 

EXIGÊNCIAS RELATIVAS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA DOS PARTICIPANTES. PODER DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

AVALIAÇÃO RESTRITA À LEGALIDADE DO EDITAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS 

CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.   "O edital de licitação, enquanto instrumento 

convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos do certame, fixa o 

seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes 

interessadas. Sob essa perspectiva, a jurisprudência do STJ firmou-se no 

sentido de que a competência do Poder Judiciário, quando da interpretação 

das condições editalícias do certame, limita-se a afastar possível ilegalidade 

do edital." (Resp 796388/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda 

Turma, DJ 05/09/2007 p. 236).   "A comprovação de qualificação 

econômico-financeira das empresas licitantes pode ser aferida mediante a 

apresentação de outros documentos. A Lei de Licitações não obriga a 

Administração a exigir, especificamente, para o cumprimento do referido 
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requisito, que seja apresentado o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis, relativo ao último exercício social previsto na lei de licitações 

(art. 31, inc. I ), para fins de habilitação." (Resp 402711/SP, Rel. Min. José 

Delgado, Primeira Turma, DJ 19/08/2002 p. 145). (TJSC, Agravo de 

Instrumento n. 0149272-06.2015.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. Sérgio 

Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 29-03-2016). 

(grifos nossos). 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. UNIVERSIDADE. 

AUTARQUIA DE REGIME ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. ALEGADA 

RESTRIÇÃO QUE AFRONTA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO 

LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE REQUISITO 

AUTORIZADOR. FUMUS BONI IURIS. PODER DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. AVALIAÇÃO QUE SE RESTRINGE À 

LEGALIDADE DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO 

DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE OS CRITÉRIOS DE 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE APLICADOS. RECURSO 

DESPROVIDO.   À Administração Pública, no âmbito de seu poder 

discricionário, é dado revogar o procedimento licitatório, por razões de 

interesse público. Todavia, ao Poder Judiciário compete apenas avaliar a 

legalidade do ato, de maneira que lhe é vedado adentrar o âmbito de sua 

discricionariedade, fazendo juízo a respeito da conveniência e 

oportunidade, bem como acerca da efetiva existência de interesse público 
(STJ, Rel. Min. Denise Arruda). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0033821-

93.2016.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira 

Câmara de Direito Público, j. 04-10-2016). (grifamos). 

 

Como já mencionado, a Administração Pública está agindo sob o manto da 

discricionariedade, preservando o interesse público, sobretudo a eficiência. 

 

Isto porque, de acordo com o § 5° do art. 1° da Lei Federal n° 9.069/95 (Lei do Plano 

Real) quando admitido o fracionamento da unidade monetária, em grandezas inferiores ao centavo, 

quando os valores em questão necessitarem ser assim avaliados, as frações inferiores ao centavo 

deverão ser desprezadas ao final dos cálculos.  

 

Deste modo, em conformidade com seu Poder Discricionário, a Administração 

Municipal, definiu no instrumento convocatório que o valor das propostas deverá ser composto por 

apenas duas casas decimais após, uma vez que a disputa com quatro casas decimais não atende o 

princípio da eficiência, sendo que as frações de centavos acabarão sendo desconsideradas no final, 

nos termos do § 5º do art. 1° da Lei Federal nº 9.069/95.  

 

É fato 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 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 consequentemente contratação que garanta o atendimento do interesse 



 

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA    

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – 89108-000 – Massaranduba – SC  

Fone (47) 3379-4628/ 3379-4624/ 3379-4623 
 

público. 

 

Dito isso, em razão da discricionariedade, da razoabilidade, da proporcionalidade e 

buscando garantir a eficiência nas contratações, ampla competitividade do certame, a preservação do 

interesse público e a seleção da proposta mais vantajosa, entende-se não haver motivos plausíveis 

para modificação do instrumento convocatório, sendo mantido da maneira em que se encontra. 

 

III – DA DECISÃO: 

 

Diante do exposto, entendemos pela IMPROCEDÊNCIA da presente impugnação, de 

forma a manter o edital na íntegra. 

 

Dê ciência à Impugnante.  

 

Massaranduba, 30 de setembro de 2022. 
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