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DECISÃO 

 
Ref.: Edital Pregão eletrônico – SRP nº 01/2020 
Assunto: Impugnação 
 
I. Das razões de impugnação apresentada  pela empresa; 
 
1.     Trata-se de impugnação ao edital apresentada pela 
empresa Comercial Pitia Ltda., devidamente representada na forma de seu estatuto, que 
pontua os seguintes temas: (i) falta de exigência de Responsável Técnico do Conselho 
Federal de Farmácia (certidão de regularidade do Conselho); (ii) identificação do produto 
fornecido; 
 
2.     Os temas foram devidamente justificados na 
impugnação e como tais serão observados individualmente. 
 
I.1 Da falta de exigência de Responsável Técnico do Conselho Federal de 
Farmácia; 
Impugnação IMPROCEDENTE: o item 5.1 do edital assevera que “somente poderão 

participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto da licitação (...)”, logo a análise acerca da viabilidade contratual e de 
funcionamento das empresas participantes deverá se dar quando da análise da 
documentação comprobatória de habilitação, de modo a garantir a segurança na aquisição 
dos produtos pela Fundecc. A participação de empresas que não sejam do ramo de 
atividade necessária ao fornecimento dos produtos licitados, eventualmente, serão 
oportunamente avaliados, confundindo-se a impugnação ao edital, à, repita-se, eventual 
impugnação de habilitação, pelo que indeferida. 
 
I.2 Identificação do Produto Fornecido; 
Impugnação IMPROCEDENTE: a matéria aventada na impugnação não se refere a 
interpretação de quaisquer das cláusulas ou itens constantes do edital. Ao contrário, 
revela-se como mera sugestão apresentada pela possível interessada em participar do 
certame. De todo modo entendo que os produtos encontram-se devidamente identificados 
tal como consta no termo de referência, pelo que indeferida. 
 
II. Do Direito;  
 
3.     A licitação é o instrumento de seleção que a 
Administração se utiliza, objetivando obter a proposta mais vantajosa aos seus interesses, 
é certo que o sentido de “vantajosa” não é sinônimo de mais econômica financeiramente, 
já que a licitação busca selecionar o contratante e a proposta que apresentem as melhores 
condições para atender a reclamos do interesse coletivo, tendo em vista todas as 
circunstâncias previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade etc). 
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4.     O Contratante, ao objetivar uma contratação, 
obriga-se como regra geral, a anterioridade da licitação, encontrando na Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos - Lei nº 8.666/93, com as modificações introduzidas pelas 
Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, o seu substrato legal de forma vinculativa no que for peculiar 
e enquadrável ao objeto licitado.  
 
5.     Dessa forma, o Órgão ou autoridade competente à 
elaboração do instrumento convocatório, no caso, o Edital, extrairá na norma licitatória 
contratual, as disposições que regerão o Instrumento Convocatório, adequando e 
adaptando ao objeto licitado, tendo a lei deixado espaço para que a Administração Pública 
utilize-se do Poder Discricionário à composição de seu objeto, consoante os princípios da 
Razoabilidade e Proporcionalidade.  
 
6.     A definição do objeto a ser licitado constitui-se 
numa vontade discricionária do Administrador que comporá, segundo as suas 
necessidades, utilidades, qualidades, operacionalidade, funcionabilidade, economicidade, 
dentre outros, enfim identificará e escolherá as características que melhor atendam aos 
interesses e conveniência da Administração.  
 
7.     É o juízo discricionário do Administrador que 
determina as especificações do produto que pretende adquirir, de modo a extrair as 
melhores condições de sua utilização para adequar-se as suas realidades, sempre pautadas 
na razoabilidade e proporcionalidade dos meios aos fins, pois quando a lei confere ao 
agente competência discricionária, isso significa que atribuiu a ele o dever/poder de 
escolher a melhor conduta, dentre um universo de condutas possíveis, para a plena 
satisfação do interesse público , sendo a busca deste interesse público que pautou as 
especificações contidas no termo de referência do certame em questão.  
 
III. Da Decisão do Pregoeiro; 
 

Baseando-se na matéria impugnada e na análise 
realizada, decido cada item contestado, conforme consta do tópico “I” desta manifestação, 
mantem-se a inalterado o Edital e demais anexos. 
 
Lavras, 20 de março de 2020. 
 
 
 

Eriwelton Vilela Coelho 

Pregoeiro 


