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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
 

 
Trata-se de “impugnação” apresentada via e-mail no dia 10/10/2022, às 15h51min., 

pela empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA., insurgindo-se contra o 

instrumento convocatório do Pregão Eletrônico Nº 75-2022, alegando vício que compromete e 
prejudica a competitividade do processo licitatório e, consequentemente, violação aos 
princípios constitucionais exigíveis ao certame público, eis que no Edital de Licitação exige 
que o critério de julgamento seja por: Menor Preço por Lote. A impugnante entende, ainda, 
que para julgar os reagentes e materiais laboratoriais (bens divisíveis), a Administração 
estaria conseguindo o “menor preço”, a “seleção da proposta mais vantajosa” e ainda 
incentivando a “competitividade” se adotasse o julgamento “menor preço por item”.  

 
Por conta do que narrou, pleiteou a retificação do instrumento convocatório para 

alterar o julgamento de “menor preço por lote” para “menor preço por item”. 
 
É o breve relatório. Passo a decidir. 
 
Inicialmente, da tempestividade, cabe analisar o requisito de admissibilidade da 

referida impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo 
estabelecido para tal. Dessa forma, o Decreto nº 10.024/19, em seu artigo 24, dispõe:  

 
“Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do 

pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.” 

 
O impugnante encaminhou em tempo hábil, de modo eletrônico, sua impugnação à 

pregoeira em questão, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os 
prazos estabelecidos nas normas regulamentares. 
 

Quanto ao mérito, cumpre apreciar o pedido da impugnante, cujas razões 
impugnativas não se destinam a combater qualquer exigência habilitatória ou financeira 
prevista no instrumento convocatório, mas apenas adentrar em questão discricionária que 

afeta à Administração.  
 
Desta forma, fundamentado pela ausência de ilegalidades no edital a ser tratado, 

entende-se que a irresignação apresentada pela impugnante não se faz efetiva. Assim, 
decide-se pela manutenção do item impugnado pelas próprias razões acima declinadas. 

 
Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela legislação aplicável à 

matéria, acolhe-se o pedido, negando o mérito, mantendo-se INALTERADO o texto editalício 
referente ao objeto do certame, mantendo-se a data de abertura do certame eletrônico. 

 
 

Brumado-BA, 13 de outubro de 2022.                     LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA 
                                                                                           Pregoeira 

                                                                                           (Original Assinado) 


