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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ, DO ESTADO DA 

BAHIA. 

 

 

 

 

 

 

Assunto: Impugnação ao Edital de Licitação Pregão Eletrônico n° 003/2023-SRP. 

 

MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 07.294.636/0001-32, por seu 

representante, que ao final subscreve, vem, respeitosa e tempestivamente, perante Vossa Senhoria, com 

fulcro no art. 5°, XXXIV, ‘a’ da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 24 do Decreto nº 10.024/2019, 

apresentar IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO PE nº 003/2023-SRP, de acordo com os fundamentos 

que se seguem: 

 

 

I. DA IMPUGNAÇÃO 

 

O Município de Nazaré/BA irá realizar, em o dia 07 de fevereiro de 2023, a sessão para 

recebimento das propostas do Pregão Eletrônico n.º 003/2023-SRP, que tem por objeto a “Seleção das 

propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual Aquisição de Material Penso Hospitalar”. 

 

Assim, disponibilizou edital contendo suas especificações e requisitos de participação, no 

entanto, existem, data máxima vênia, incongruências editalícias que acabam restringindo a participação 

de interessadas no certame, bem como, impossibilita a contratação regular do particular, pois, versa ainda, 

sobre a inclusão, em Lote de materiais, de itens com segmentos distintos, quer seja, o Soro.  

 

Em suma, observa-se que trata-se de licitação voltada à contratação de bens, cuja natureza é 

divisível. Diante do objeto licitado e sua natureza, a orientação dos tribunais é de que a mesma seja feita 

por item, e não por lote, como se verifica. 

 

Tal disposição, decorre também, do fato de que, o LOTE 06, que trata de segmento de luvas, éo 

igualmente composto por itens de segmentos distintos, qual seja, o Soro, inviabilizando a ampla 

competitividade.  
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Nesse sentido, conforme será melhor destacado em tópico pertinente, requer seja a presente 

Impugnação acolhida, a fim de que seja o Edital alterado, adotando-se o tipo menor preço, POR ITEM, pois, 

trata-se de bens de natureza divisíveis, ou, sejam os itens do segmento SOROS, excluídos do LOTE 06, 

viabilizando assim, a ampla competitividade. 

 

 

II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

II.1. Licitação. Bens de Natureza Divisível. Necessária Licitação por Item.  

 

Verifica-se que o Edital versa sobre o registro de preços de materiais, divididos em lotes 

distintos, os quais, versam sobre bens de natureza DIVISÍVEL, encontrando-se, no entanto, separados em 

Lotes, destacando-se, entretanto, a presença do Soro, em Lote de luvas, inviabilizando, por sua vez, a 

contratação de proposta mais vantajosa, pois, irá restringir a ampla competitividade, acaso sejam mantidos 

os termos editalícios aqui impugnados, tendo em vista tratar-se de itens de segmentos inteiramente 

diversos entre si, tornando-se imprescindível a realização do certame, por item, ou, fragmentação do LOTE 

06. 

 

Em suma, o Lote 06, voltado ao segmento de luvas, possui itens de segmento de soro. 

 

Afirma-se isto, pois, a manutenção do edital, nos moldes aqui delineados, contribuirá, 

incisivamente, na RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE do certame, correndo o iminente risco do mesmo ser 

considerado deserto. 

 

Ressalte-se ainda, que este não é o único óbice à ampla competitividade.  

 

Portanto, a manutenção dos termos editalícios originais, implicará em evidentes prejuízos às 

Administração, que não alcançará proposta mais vantajosa, e, em consequência, poderá acarretar ônus às 

interessadas. 

 

Sobre o tema “bens de natureza divisível”, é imperioso tecer algumas considerações. 

 

Conforme se sabe, em sendo o objeto de uma licitação de natureza divisível, deve a licitação, 

obrigatoriamente, se dar “por item”, o que irá contemplar maior participação de licitantes, aptas a 

oferecerem preços mais vantajosos, para todos, ou somente à um item. 
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Os “bens de natureza divisível”, são aqueles que podem ser adquiridos separadamente 

(licitação por item), sem que afete o resultado ou a qualidade final do produto ou serviço, diferentemente 

dos bens de natureza não divisível.  

 

Por oportuno, é importante ressaltar a distinção de licitação por itens e de licitação por lotes, 

conforme entendimento da Corte de Contas:  

 

Na licitação por item, há a concentração de diferentes objetos num único procedimento 
licitatório, que podem representar, cada qual, certame distinto.  
De certo modo, está-se realizando “diversas licitações” em um só processo, em que cada 
item, com características próprias, é julgado como se fosse uma licitação em separado, 
de forma independente. Quando dividida a licitação em itens, tem-se tantos itens quantos 
o objeto permitir.  
Na compra de equipamentos de informática, por exemplo, a licitação pode ser partida nos 
seguintes itens: microcomputador, notebook, impressora a laser, impressora a jato de tinta; 
e na de material de expediente, caneta, lápis, borracha, régua, papel, cola, dentre outros. 
Deve o objeto da licitação ser dividido em itens (etapas ou parcelas) de modo a ampliar a 
disputa entre os licitantes. Deve ficar comprovada a viabilidade técnica e econômica do 
feito, ter por objetivo o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a 
preservação da economia de escala.  
(...)  
Licitação em lotes ou grupos, como se itens fossem, deve ser vista com cautela pelo agente 
público, porque pode afastar licitantes que não possam habilitar-se a fornecer a totalidade 
dos itens especificados nos lotes ou grupos, com prejuízo para a Administração. Em 
principio, essa divisão só se justifica quando o lote ou grupo for constituído de vários itens 
para um só local ou ambiente. Por exemplo: compra de moveis, em que todos os itens 
constantes do lote ou grupo, destinados a um determinado ambiente, devem ser adquiridos 
de uma só empresa, de forma a manter idêntico estilo, modelo, design etc1. 

 

A aquisição de itens de natureza divisível, que são dispostos em um único Lote, é considerada, 

em regra, irregular. “A justificativa de celeridade do procedimento não se sobrepõe ao princípio da 

economicidade, isonomia e interesse público, portanto, não pode ser admitida a justificativa de rapidez do 

processo, para reunir em um único lote, vários objetos distintos que, se licitados isoladamente (por item), 

propiciariam maior competitividade e, consequentemente, vantajosidade à Administração”. 

 

Desta forma, o art. 15, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, dispõe que “Art. 15. As compras, sempre 

que possível, deverão: [...] IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando economicidade”. 

                                                           
1 TCU. Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria Geral da 
Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. p. 238-239. 
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A Súmula n.º 247 do Tribunal de Contas da União, sobre os bens de natureza divisíveis, assim 

dispõe: 

 

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. 
(G/N) 

 

No caso em tela, o agrupamento de itens divisíveis em Lotes de segmentos distintos, e, sem 

motivo justificável, dificultará a participação de potenciais interessadas, e, consequentemente, trará a 

perda da economicidade na aquisição, principalmente, quando estar-se diante de item indisponível no 

mercado. 

 

Ou seja, a manutenção do Lote 06, que é voltado ao segmento de luvas, possuindo itens de 

segmento de soro, implicará em restrição à competitividade. 

 

Certamente, no presente exemplo, notar-se-á a participação maciça de distribuidores e 

intermediários; consequentemente, os fabricantes, produtores e as empresas especializadas que possuem 

os melhores preços ficarão afastados do certame. 

 

Nesse sentido, a manutenção da licitação nos moldes aqui delineados, dificultará a 

vantajosidade da Administração na contratação de possíveis interessadas, pois, inviabiliza a ampla 

competitividade no certame. Observa-se que o Edital comporta Lotes com segmentos distintos, agrupando, 

entretanto, em um Lote, itens de segmentos diversos, tornando a licitação rigorosa, e sem o devido 

respaldo legal.  

 

Veja-se que, a promoção de uma licitação nos moldes da Lei n.º 8.666/93, e, em atendimento 

aos entendimentos da Corte de Contas, a Administração será agraciada por uma contratação vantajosa, 

por possuir maior competitividade e uma gama de propostas satisfatórias para a futura execução da Ata e 

respectivo Contrato, no entanto, mantendo o presente certame da forma em que o mesmo se encontra, 

não será possível alcançar a vantajosidade esperada. 

 

Nesse sentido, em havendo a alteração do Edital, fazendo-o pelo tipo menor preço POR ITEM, 

estar-se-á também atendendo às disposições do art. 23, §1º, da Lei nº. 8.666/93, segundo o qual “As obras, 

serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 
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comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da 

economia de escala.”. 

 

Sobre o tema, ensina o eminente Professor Marçal que a Administração deve ser eficiente, 

promovendo uma licitação perquiridora, obtendo diversas propostas para itens diversos, de cuja 

totalização se obtenha o menor valor global, contrariamente à licitação “global”, na qual o licitante pode 

formar seu preço global com enormes vantagens em diversos itens de maior valor ou de maior quantidade. 

E prossegue o Mestre dizendo sobre a desnaturação da licitação por itens e transformação em licitação 

“global”: “A autonomia interna é da essência da licitação por itens. Suprimir tal autonomia conduz a 

desnaturar a figura, o que usualmente significa incorrer em vício.” 

 

Nesse sentido, com a devida alteração do certame, para licitação de menor preço POR ITEM, 

acarretará em consequente aumento da competitividade, atendendo, assim, aos Princípios da 

Administração Pública, e exigências das Leis de Licitação e Contratos Administrativo; do Pregão, bem como, 

a vantajosidade na contratação. Ademais, subsidiariamente, tem-se que a alteração da licitação, com a 

fragmentação do LOTE 06, alocando o soro a um lote específico, ALCANÇANDO a Administração, a proposta 

mais vantajosa, e ampla concorrência. 

 

 

III. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS 

 

Portanto, diante de todo o exposto, resta devidamente evidente que, o Edital, ainda que não 

seja a intenção, fere os preceitos acima transcritos, pois, inviabiliza a participação de potenciais 

interessadas, caso seja mantido o Lote nos moldes discriminados, de segmentos inteiramente distintos.  

 

Assim, em vista do que fora mencionado, com escopo nos argumentos ora delineados, 

amparados pela doutrina e jurisprudência, requer, seja dado provimento à presente impugnação, 

julgando-a procedente, para que: 

 

a) Seja alterado o Edital do Pregão n.º 003/2023, para que, nos termos da Súmula n.º 247 do 

TCU, bem como os arts. 15, IV e 24, §1º, ambos da Lei n.º 8.666/93, por se tratar de 

aquisições de bens de natureza divisível, seja realizado pelo tipo menor preço POR ITEM, 

viabilizando a ampla competitividade, garantindo à Administração a contratação da 

proposta mais vantajosa, nos termos da lei; 
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b) SUBSIDIARIAMENTE, nos termos da Lei n. 8.666/93, haja a fragmentação do LOTE 06 

(luvas), alocando o soro a um lote específico, viabilizando, pois, a ampla competitividade. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Salvador/BA, 01 de fevereiro de 2023.  

 

 

 

 

MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME 

CNPJ nº 07.294.636/0001-32 
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DECISÃO REFERENTE A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 1879/2022 
INTERESSADOS: MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 07.294.636/0001-32. 

OBJETO: Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual Aquisição de 
Material Penso Hospitalar utilizado na manutenção das atividades das 11 (onze) Unidades Básicas 
de Saúde, do SAMU, do CAPS, do Pronto Atendimento Municipal e do Complexo Municipal de Saúde 
Luis Eduardo Magalhães que fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde de Nazaré-Ba, por um 
período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Pregos. 

1- SINTESE DO FATO 

Trata-se da análise da impugnação ao Edital do pregão eletrônico n2 003/2023, 
apresentadas pela empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, inscrita no CNPJ n2
07.294.636/0001-32. 

A empresa impugnou o Edital, sustentando que acabam restringindo a participação de 
interessadas no certame, bem como, impossibilita a contratação regular do particular, pois, versa 
ainda, sobre a inclusão, em Lote de materiais, de itens com segmentos distintos, quer seja, o Soro. 
Tal disposição, decorre também, do fato de que, o LOTE 06, que trata de segmento de luvas, é o 
igualmente composto por itens de segmentos distintos, qual seja, o Soro, inviabilizando a ampla 
competitividade. 

Instada a se manifestar sobre a impugnação, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou o 
cancelamento do lote 06 e seguimento da licitação para o restante dos lotes. 

2 - DECISÃO 

Diante do exposto, e considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, decidimos 
pelo CANCELAMENTO DO LOTE 06, para que haja uma reavaliação da metodologia utilizada para 
agrupamento dos itens contidos no referido lote, bem como para evitar qualquer possibilidade de 
restrição da competitividade. 

A licitação seguirá em relação aos demais lotes. 

Nazaré - Bahia, 06 de fevereirq dg2023. 

k 
Sibe e Borges Ribeiro Morais Caldas 

Pregoeira / Presidente da Comissão de Licitação 


