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ILMO. (a) SR. (a) PREGOEIRO (a) RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 41/2021 – FMS,  PROCESSO 
41/2021 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA – ESTADO DE SANTA CATARINA. 
 
 
 
Pregão Eletrônico nº 41/2021 - FMS 
 
 
 
 

A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.664.453/0001-00, estabelecida na Rua 250, 
Número 662, Quadra 34, Lote 72, Setor Coimbra, CEP nº 74.535-350, vem, à ilustre presença 
de Vossa Senhoria, por meio de seu procurador (instrumento de mandato em anexo-doc. 01), 
na forma das Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, bem como cláusula 27.1 deste edital, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do Pregão Eletrônico nº 41/2021 - FMS, o que faz 
tempestivamente pelas razões de fato e de direito adiante apresentadas. 

 
 
 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
 
 

AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA - SC publicou o edital do Pregão 
Eletrônico nº 41/2021 - FMS, por meio do qual pretende adquirir teste rápido para detecção de 
COVID-19, conforme especificação do Anexo -Termo de Referência do edital. 

 
Ocorre, nobre Pregoeiro, que teste rápido descrito no ANEXO – ITEM 01, que 

a Administração Pública Municipal pretende adquirir, foram agrupados em caixa com 25 testes, 
o que dificulta a participação de outras marcas que tem registro aprovado na ANVISA para 
caixa com 20 testes, embora o produto seja compatível com o descritivo do edital. 

 
2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
2.1 Da necessidade de alteração da unidade de fornecimento para 
atender à legalidade e ao posicionamento dos Tribunais de Contas 

 
A descrição do item exigindo que a unidade de fornecimento seja a caixa com 

25 testes dificulta a participação ampla de licitantes que, por vezes, comercializam seus 
produtos em caixas com 20 unidades. 

A alteração da unidade de fornecimento, para exigir a unidade de teste 
rápido, em vez de caixa, permitirá a participação de maior número de interessados e, 
consequentemente, maior competição, possibilitando a obtenção de proposta mais vantajosa 
na fase de lances. 
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Convém salientar que a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) veda qualquer 
previsão do edital que veda ou restrinja o caráter competitivo do certame, in verbis: 

 
 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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 vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 
8.248, de 23 de outubro de 1991; (Original sem negrito) 

Ainda, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), 
por meio da Súmula 247, a contratação do objeto licitado, sempre que possível, deve ser 
realizada de forma fracionada, para permitir a ampla competitividade no certame: 

 
“SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item 
e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de 
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde 
que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 
para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do 
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade.” (Original sem os grifos) 

 
Cabe ressaltar, ainda, que no presente caso não há justificativa formal 

apresentada pela Administração Pública Municipal para a consecução da licitação em caixas 
com 25 unidades, impondo-se, portanto, o fracionamento do objeto licitado para prever que a 
unidade de fornecimento seja o teste rápido individualmente considerado, e não caixas, 
prevendo, ao final que tão somente a entrega seja viabilizada em caixas com 20 ou 25 
unidades. 
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3. DOS PEDIDOS 
 
Diante do exposto, a impugnante requer a Vossa Senhoria seja 

acolhida a presente impugnação para promover as seguintes alterações no edital do Pregão 
Eletrônico SRP nº 41/2021- FMS para alterar a unidade de fornecimento para licitar os 
testes rápidos de COVID-19 por unidade de teste, e não por caixa com 25 unidades, 
admitindo-se a entrega do produto em caixas com 20 unidades. 

  
 

 
 

Nesses termos, pode deferimento! 
 

 
 

Goiânia-GO, 26 de Julho de 2021. 
 
 

 


