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PARECER JURÍDICO N.º 023/2021/PG 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2021/FMS) 

IMPUGNANTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. VALOR MÍNIMO DO 

INTERVALO ENTRE OS LANCES. PODER DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO. 

 

 

1. Relatório 

Trata-se de impugnação administrativa apresentada por ALTERMED MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR LTDA. ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2021/FMS, do tipo 

menor preço por item, para a aquisição de teste rápido para enfrentamento á Covid-19.  

Em suma requer a empresa impugnante que seja revogado o item 7.2 (fls. 05 do 

Edital), que tem o seguinte teor “Os intervalos de diferença entre os lances deverão ser, NO 

MÍNIMO, de R$ 50,00 (cinquenta reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto ao 

lance para cobrir a melhor oferta.”, alegando que isso impossibilita a disputa por frações de 

centavos, muito comum no ramo de materiais da saúde.  

Esse é o relato necessário. 

 

2. Da tempestividade 

 

A empresa impugnante tempestivamente impugnou, tendo em vista apresentação em 

22/06/2021, estando em conformidade com o Art. 41, §1º da Lei 8666/93: 

 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 
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úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 

da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

 

Não obstante, o item 13.1 do edital assim dispõe: 

 

Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante 

petição dirigida ao Pregoeiro a ser enviada ao Setor de Licitação situada na Travessa 

Oswaldo Búrigo, n.º 44, Centro, CEP: 88865-000, Nova Veneza, SC ou através do e-

mail: licitacao@novaveneza.sc.gov.br, ou, ainda, através do próprio sistema de disputas. 

  

Desse modo, presente os requisitos legais, a fim de considerar o recurso tempestivo.  

 

2. Fundamentação 

 

Sem maiores digressões, com razão os fundamentos apresentados pelo Ilustríssimo 

Secretário Municipal de Saúde, César Augusto Pasetto, Ilustríssimo Coordenador de Vigilância 

Epidemiológica, Abel de Araújo e o Ilustríssimo Assessor Jurídico Dr. Ricardo de Souza Mello 

Filho, motivo pelo qual adoto na íntegra o seu insigne parecer (anexo), como razão de decidir, 

nos termos infra colacionados:  

 

1. Da impugnação protocolada por Altermed: 

 

Em sua impugnação, a Altermed sustenta que a decisão da 

Administração em disputar a diferença entre os lances no valor mínimo 

de R$ 50,00 (cinquenta reais), impossibilita a disputa por frações de 

centavos, muito comum no ramo de materiais da saúde. 

 

O art. 14, inciso III, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

prescreve: 

 

Art. 14.  No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será 

observado o seguinte: 

[...] 

III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e 

a aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o 

intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 
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lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 

em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; 

 

Em análise ao item 7.2 do Edital, verifica-se que o intervalo mínimo de 

diferença entre lances é inferior a 0,04% (zero vírgula zero quatro por 

cento) do valor total da licitação, orçado inicialmente em R$ 136.950,00 

(cento e trinta e seis mil novecentos e cinquenta reais), conforme Anexo 

I. 

 

Estando dentro do poder discricionário da Administração, não há razão 

para retificação nesse ponto, motivo pelo qual sugerimos o 

indeferimento da impugnação protocolada pela Altermed. 

 

[...] 

 

Ante o exposto, sugerimos: 

 

a) o indeferimento da impugnação protocolada por Altermed; 

 

 

3. Conclusão 

Ante todo o exposto, OPINAMOS pelo indeferimento do pedido de revogação do 

item 7.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2021/FMS.  

 

Após decisão, intimem-se os interessados. 

 

É o parecer que submeto à consideração superior. 

 

Nova Veneza, SC, 26 de julho de 2021. 

 

 

BRUNO COLOMBO BOAROLI 

Procurador-Geral do Município 

OAB/SC 58.177 
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Vistos, etc... 

 

Versam os autos sobre recurso administrativo interposto por Altermed 

Material Médico Hospitalar Ltda., ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021, do tipo menor 

preço por item, para a aquisição de teste rápido para enfrentamento á Covid-19. 

A Procuradoria-Geral do Município, em Parecer Jurídico datado de 26 de 

julho de 2021, opinou pelo indeferimento do pedido efetuado pelo impugnante. 

Desta forma, ovacionando o estudo e discernimento da Procuradoria-

Geral do Município, adoto como razão de decidir o teor do parecer jurídico, que passa a fazer 

parte integrante da presente decisão administrativa. 

Em face ao exposto, acolho o Parecer Jurídico, para ACOLHER em parte 

da impugnação para NÃO ACOLHER a impugnação quanto ao pedido de revogação do item 7.2 

do Edital de Pregão Eletrônico n.º 41/2021.  

 

Prossiga-se a licitação na forma legal. 

 

Publique-se. Intimem-se os interessados. 

 

Nova Veneza, SC, 26 de julho de 2021. 

 

 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal 

 


