
ATA DE APRECIAÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
PROCESSO Nº 093.01.02.04/2020 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 12/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE 
FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS 

TRATA-SE DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL APRESENTADA PELA EMPRESA 
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 

 

Aos treze dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-
se a Pregoeira e membros da Equipe de Apoio, para análise e julgamento da 
impugnação interposta ao edital de Pregão Presencial SRP nº 12/2020. Registra-se a 
apresentação da Impugnação em 08/10/2020, recebida por transportadora, portanto 
admissível e tempestiva  a insurgência. De início, cabe destacar a inexistência de 
qualquer documento comprobatório da legitimidade do subscrevente da 
impugnação, em representar a empresa. Tal fato compromete a representação da 
impugante junto a Administração Municipal. Porém, não será impeditivo da análise 
da manifestação interposta. A Impugnante alega, em apertada síntese, que exigências 
dispostas no Edital de Pregão Presencial nº 12/2020, sobretudo aquelas relativas as 
características do produto ITEM 03 - Fralda geriátrica adulto tamanho M, (conforme 
descrição constante do Anexo I do instrumento convocatório - Termo de Referência) 
estariam comprometendo o caráter competitivo do certame, indo de encontro aos 
ditames legais. No ponto, requer seja revista a descrição mínima exigida 
relativamente as carcaterísticas do produto em questão, em especial o comprimento 
da cintura. De início, cabe referir que as alegações apresentadas não guardam relação 
com a suposta violação alegada, não cabendo qualquer modificação no instrumento 
convocatório, como a seguir se demonstrará. As exigências constantes do Edital não 
violam, sequer minimamente, o caráter competitivo do certame, posto que é de vital 
importância, não só garantir a segurança jurídica do contrato, mas também a 
consideração de certos fatores que integram a finalidade das licitações, mais ainda 
em se tratando de bens de consumo imediato e de distribuição rotineira aos 
municípes que necessitam do uso dos produtos. Sobre a matéria, a Lei nº 8.666/1993, 
ao tratar da qualificação em apreço, estipula: “Art. 15. As compras, sempre que 
possível, deverão: I - atender ao princípio da padronização, que imponha 
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando 
for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; [...]” 
(grifo nosso). Diante disso, razão não assiste a impugnante, eis que, a exigência em 
questão é imprescindível para o bom funcionamento do produto. Além do mais, tal 
exigência foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde através de solicitação, na 
qual, o profissional compentente realizou a descrição técnica dos produtos, 
objetivando a atenção completa das necessidades dos munícipes que utilizam esse 



produto. No que tange às alegações de que a exigência do comprimento mínimo da 
cintura do produto acarretaria uma limitação na competição e direcionamento da 
disputa, também não assiste razão a impugnante, tendo em vista que o edital 
possibilita a participação exclusiva de pequenas empresas e empresas de pequeno 
porte. Demais disso, do teor das alegações da empresa impugnante, se observa que 
não prospera o argumento de que a fabricante Bigfral não possui profuto que atenda 
as exigências do Edital, porquanto da imagem do produto acostada, é possível 
reconhecer que a fralda tamanho M médio possui cintura de 80 a 115cm, estando, 
portanto,  de acordo com o que determina o Edital de Pregão SRP nº 12/2020. 
Outrossim, em procedimentos licitatórios realizados pela Administração Municipal 
desde o ano de 2017, para o mesmo objeto que ora se analisa, foram utilizadas as 
mesmas especificações dos produtos em discussão, ocasiões em que os preços 
praticados/contratados foram menores que os valores de referência, com 
participação expressiva de diversos licitantes e potenciais forncedores, que 
atenderam intregralmente as disposições editalícias, sem qualquer contestação acerca 
do assunto, não conferindo qualquer inviabilidade na contratação o que supera o 
direcionamento alardeado. Diante disso, constata-se que a referida exigência não 
direciona a competição para grandes empresas, tampouco impede a seleção da 
proposta mais vantajosa e não acarreta nenhum prejuízo para a Administração. Isso 
exposto, recebemos a impugnação porquanto tempestiva, para no mérito, dar-lhe 

IMPROVIMENTO, pelas razões supra, permanecendo o edital em seus integrais 
termais. Cientifique-se a impugnante da presente decisão, por meio eletrônico 
(farmamed.financeiro@terra.com.br), devendo a mesma, encaminhar mensagem 
eletrônica de recebimento. Sem mais a constar na presente Ata, vai esta encerrada, 
assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio. Pregoeira e Equipe de Apoio. 


