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IMPUGNANTE: 
 

MEDICAL 7 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ 
nº 36.315.577/0001-30. 

 
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2022 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
Trata-se de impugnação apresentada pela licitante MEDICAL 7 COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica CNPJ sob o Nº 
36.315.577/0001-30, via e-mail no dia 16 de novembro de 2022, às 14:32, com pedido de 
retificação do edital do Pregão Eletrônico nº 78-2022. 

 
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste em REGISTRO 

DE PREÇOS para atender despesa com aquisição de material médico hospitalar, saneantes e 
material de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Professor 
Magalhães Neto, Unidades Básicas de Saúde, Laboratório Central, Programa Melhor em Casa, 
Policlínica Municipal, SAMU 192, Centro de Especialidades Odontológicas e Programa de 
Saúde Bucal, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência em 
anexo. 

 
I. DAS PRELIMINARES: 
 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa MEDICAL 7 COMÉRCIO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME com fundamento no Decreto Federal nº 10.024/19. 

 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 
A empresa impugnante contesta a divisão do objeto, mais precisamente em seu Lote 06, 

alegando que a não divisão do mesmo restringe a competividade do certame. 
 

III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
 
Requer a impugnante: 

 
a) Retirada dos itens 12, 13 e 14 do lote 6 e que sejam licitados em novo lote 

 
IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES  
 

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, via e-mail, sua impugnação à pregoeira, 

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

 
Quanto ao mérito, as razões impugnativas não se destinam a combater qualquer exigência 

habilitatória ou financeira prevista no instrumento convocatório, nem mesmo qualquer possível 
ilegalidade presente no edital, mas apenas adentrar em questão discricionária que afeta à 
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Administração. Cumpre salientar que todos os itens que compõem o Lote 6 possuem a mesma 
natureza comercial. 

 
Desta forma, tendo em vista a ausência de ilegalidades no instrumento convocatório, 

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. 

 
 

V. DECISÃO 
 

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, inclusive a data de abertura. 

 
   
 
Brumado-BA, 18 de novembro de 2022. 
 
 
 

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA 
PREGOEIRA 

(Original Assinado) 
 


