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PARECER JURIDICO N.003/2022

Ementa- ANAL1SE DO JULGAMENTO E IMPUGNAQAO APRESENTADA POR 
EMPRESA PARTICIPANTE DO EDITAL DE LICITAQAO E PREGAO ELETRONICO N. 
021/2022. OBJETO: AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
PAFiA 0 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. INSURG^NCIA QUANTO AO 
CONTIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO ITEM 13, o 0 
QUAL ALEGA ESTAR INCOERENTE COM AS REAIS NECESSIDADES DO ORGAO, 
VEZ QUE CARECE DE CARACTERISTICAS TECNICAS, CONFORME APONTADO 
NA IMPUGNAQAO. PROCEDIMENTO DE IMPUGNAQAO EM ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS CONTIDOS NALEI N. 10.520/2002 E NA LEI N. 8.666/1993.

INTERESSADO: Setor de Licitagao

I - RELATORIO

Trata-se de analise juridica da Impugnagao apresentada na 
Licitagao, sob a modalidade Pregao Eletronico de n°021/2022 que almeja a'‘Aquisigao 
de equipamentos e material permanente para o pronto atendimento municipair, onde 
uma das ernpresas concorrentes insurgiu-se em relagao ao contido no Termo de 
Referenda, requerendo fosse declarado nulo o item 13 respective edital.

E o relatorio. Passa-se ao opinativo.

II - FUNDAMENTOS JURIDICOS

Aportou para esta Procuradora, analise de Impugnagao ao 
presente Edital, dos autos de procedimento licitatorio.

De inicio, esclarego que cabe a Procuradoria Juridica do 
Municipio, prestar consultoria sob o prisma estritamente jundico, nao Ihe competindo 
adentrar a conveniencia e a oportunidade dos atos praticados no ambito da 
Administragao Publica Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente 
tecnica ou administrativa.

Assim, em cumprimento ao que prescreve o artigo 3°, da Lei n. 
8.666/93, no sentido de que a “A licitagao destina-se a garantir a observance do 
principio constitucional da isonomia, a selegao da proposta mais vantajosa para a 
administragao e a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel e sera 
processada e juigada em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, 
da impessoaiidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrative, da vinculagao ao instrumento cor?vocafdr/'o, do julgamento objetivo e dos 
que Ihes sao correlator, tais principios foram observados fielmente pela Comissao 
licitante.
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Quanto a possibilidade de impugnagao por parte de um dos 
licitantes, ha previsao no artigo 41, paragrafo 1°, da Lei 8666/93. Veja-se:

§ 15Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar edital de licitagao por 
irregularidade na aplicagao desta Lei, devendo protocolar o pedido ate 5 (cinco)dias 
uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao, devendo a 
Administragao julgar e responder a impugnagao em ate 3 (tres)dias uteis, sem prejuizo

da faculdade prevista no §1^do art. 113."

Pois bem, nao obstante constar na Lei n. 8.666/93 e na Lei 
10.520/02 que nao deverao ser impostas restrigoes ao carater competitivo da licitagao 
nao decorrentes de justificativa suficiente para tanto, e mesmo tendo a Administragao 
Publica o poder discricionario de fixar limites e criterios a fim de selecionar a proposta 
mais vantajosa, deve sempre observar os principios norteadores da Licitagao. No 
presente case, as razoes tecnicas justificaram a exigencia, sucinta e clara.

Sobreveio justificativa do setor competente onde informa que o 
descritivo do item ora impugnado (item 13), e baseado em sites oficiais do FUNDO 
NACIONAL DE SAUDE, Governo Federal, qual sejam, SIGEM - Sistema de Informagao 
e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiaveis para o SUS, 
e RENEM - Relagao Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS, 
os quais sao ferramentas que permitem acesso rapido as fontes de informagoes tecnico- 
economicas.

No caso em liga, as caracteristicas do produto a ser licitado deve 
obedecer qualidade e eficiencia esperados, aliados ao beneficio para a populagao que 
ira usufruir, de modo satisfatorio para atender suas necessidades.

Contudo tais exigencias, nao violam o Principio da Isonomia, 
pois nao restringem ou limitam os licitantes, eis que existem no mercado, varias marcas 
disponiveis que atendem o referido edital.

III. CONCLUSAO

Ante o exposto, em face dos fundamentos de fato e de direito 
apresentados, opina-se, sob a otica estritamente juridica, pela Homologagao da decisao 
que Indeferiu o pedido de Impugnagao apresentado, Ratificando-se os termos do 
presente certame de procedimento licitatorio, eis que encontra-se de acordo com a 
Legislagao pertinente e vigente.

E o parecer.

Santana da Boa Vista/RS, 18 de maio de 2022,

LUCIANE VIEIRA SILVA
OAB/RS 37500
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