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A  

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

/Ref.: Pregão Eletrônico n.º 001/2022 – Processo Licitatório nº 007/2022 

 

 

 

 

O Centro Especializado em Nutrição Enteral e Parenteral – CENEP LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 01.687.725/0001-62, com sede à Avenida Caxangá, 5455 – 

Várzea – Recife/PE, CEP n° 50740-000, onde recebe as comunicações de estilo, via de seu representante 

vem à digna presença de V.Sa. para com o devido respeito e acatamento apresentar tempestivamente 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do Pregão Eletrônico , do tipo menor preço por lote, fazendo-o com fulcro 

no artigo 41, § 2° da Lei 8.666/93, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

supra mencionado, que faz nos seguintes termos: 

 

TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE 

 

Nos termos do disposto no 13.1 do edital, qualquer empresa tem até 03 (três) dias úteis antes da data 

fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento da Prefeitura Municipal do 

Paulista/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato, convocatório 

do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através do sistema www.bll.org.br, cabendo 

ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre o requerimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis ou 48 (quarenta e oito) 

horas.  

 

FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO 

 

Os princípios que regem as licitações públicas vêem insculpidos no art. 37 da Constituição 

Federal de 1988, bem como no art. 3º da Lei nº. 8.666/93, com destaque à supremacia do interesse público na 

BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. 

No caso em análise, para que tal objetivo seja alcançado, imperioso superar algumas restrições 

e ilegalidades que maculam o certame, conforme passa a demonstrar. 

mailto:licitacao@cenepnutri.com.br
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EXIGÊNCIAS ABUSIVAS – MENOR PREÇO POR LOTE E PREÇO ESTIMADO ABAIXO DO 

ATUALMENTE PRATICADO 

No presente caso, extrapolando a finalidade contida na lei, o edital previu exigências abusivas, 

tais como as previstas no adotar para critério de julgamento o menor preço por lote 

Ocorre que tal exigência desborda do mínimo necessário para o cumprimento do objeto 

licitado, conduzindo à restrição ilegal da licitação. 

A lei de licitações, em seu Art. 3º, ao dispor sobre o edital e objeto licitado, previu 

expressamente que: 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

Portanto, a junção de itens autônomos e distintos em um mesmo lote ofendem a 

competitividade e a busca pela melhor proposta. 

Dessa forma, o julgamento por menor preço que contém UM LOTE formado por itens 

autônomos IMPOSSIBILITA um maior número de empresas a participar, pois muitos, como o caso da 

impugnante, possui apenas alguns itens e outros não apresentados no LOTE. 

Ou seja, ao manter-se um objeto com itens de fabricação autônoma, a administração está SIM 

comprometendo o caráter competitivo da licitação e a igualdade de condições entre os participantes. 

Para finalizar, manter o Edital da maneira como está ofende até mesmo ao princípio da 

LEGALIDADE, que garante o direito de participação de QUALQUER INTERESSADO, sem que haja 

qualquer restrição, nos estritos termos da lei conforme demonstra o art. 23 da lei 8.666/93 “§ 1º as obra, 

serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovem 

técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala”. 

Diante de todo o exposto, REQUER a imediata suspensão do processo de forma a 

possibilitar a revisão dos itens supra referidos, de modo a ser EXCLUÍDA a forma de MENOR PREÇO 

POR LOTE, possibilitando assim a manutenção da lisura e legalidade do certame. 

Outro sim, realizando uma análise das pesquisas de preços apresentada no edital torna-se claro 

que foram utilizados como preço de referência contratos com órgãos públicos realizados a pelo menos 1 (um) 

ano atrás. 
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A estimativa de preços apresentadas pela administração Pública deve corresponder a uma 

contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o contratado aufira algum lucro. 

Tal estimativa de preço é impraticável no mercado, pois se quer cobre os custos para a compra dos 

produtos. Assim, o valor estimado para objeto da licitação, apresenta indícios de inexequibilidade, pois não 

é suficiente para cobrir os custos de aquisição dos produtos 

Portanto, a ilegalidade da estimada pesquisa de preços constitui-se em vicio insanável de 

origem, ficando o edital nulo de pleno direito e seus frutos sem efeito, tornando-o não adjudicáveis ainda que 

seja mantido o certame nos atuais termos. O valor não representa a realidade do mercado e corresponde a um 

valor abaixo do praticado pelas empresas que atuam nesse setor. 

Consoante já afirmado, a Lei 8.666/93 prevê em seu art. 48, inciso II, a necessidade de aferição 

de preços inexequíveis durante o processo licitatório. A administração deve se assegurar de que as propostas 

apresentadas sejam viáveis e, para tanto, deve certificar o preço por meio de documentos que comprovem que 

os custos envolvidos são coerentes com os preços de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato. Logo, sendo um valor insuficiente para cobrir os custos do 

produto e em clara desconformidade com os preços praticados no mercado, esse valor inviabilizará a 

contratação por preço justo e razoável. Nesse sentido, a lição de Marçal Justen Filho: 

“Ressalta-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de      questionamento por 

parte dos licitantes, na medida em que se caracterize como inexequível. Fixar preço 

máximo não é a via para a administração inviabilizar contratação por preço justo. 

Quando a administração apurar certo valor como sendo o máximo admissível e 

produzir redução que tornar inviável a execução do contrato, caracterizar-se-á desvio 

de poder.” (in comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11º 

Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393). 

Ante o exposto, viemos por meio deste requerer que seja suspenso o edital, para realização de 

novas pesquisas de preços, seja por solicitação por e-mail, ou por pesquisa na internet com empresas locais a 

fim de obter valores justos para a obtenção da média dos valores de referência, assim como que a mesma seja 

por Item e não por Lote.   
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DOS PEDIDOS       

Com base nos fatos e fundamento exposto, a recorrente vem mui respeitosamente perante ao 

nobre pregoeiro, REQUERER o que segue: 

• Seja aceito o pedido de impugnação; 

• Seja realizado novas pesquisas de preços a fim de obter os valores de referência exequíveis; 

•  Que seja republicado o edital, escoimado do vicio apontado, e sendo o mesmo realizado 

por ITEM, reabrindo o prazo incialmente previsto, conforme §2º do artigo 12 do Decreto 

3555 de 2000. 

Nestes termos,  

Pede Deferimento. 

Recife, 31 de janeiro de 2022.  

 

 

CENTRO ESP. EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA 

BRUNO JOSEPH CALDAS BORGES 

CPF 068.844.894-13 
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