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PARECER JURÍDICO 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 029/2020 –FMS 

Objeto: Impugnação ao Edital 

Impugnante: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 

 

 

Trata-se de impugnação ao edital referente ao Pregão Presencial nº 

029/2020 formulado pela empresa Altermed Material Médico Hospitlar Ltda, 

visando, em síntese, a ilegalidade da exigência da apresentação de amostras, 

especificamente no item 5.1.3.2, que prevê a obrigação de “Apresentar Registro na 

Anvisa bem como Amostra acondicionada em embalagem original da marca cotada para 

o item 3”. 

 

A impugnação é tempestiva, nos termos do artigo 41, § º da Lei nº 

8.666/93. 

 

Pretende a impugnante que seja nulo (excluído) a exigência disposta no 

item 5.1.3.2, a qual exige a apresentação de registro na Anvisa e amostra acondicionada 

em embalagem original da marca cotada, para o item 3 do referido edital. 

 

A impugnante entende que esta medida cria ônus excessivo para os 

licitantes, pois encarece o custo da participação na licitação e desestimula a presença de 

potenciais interessados. 

 

Todavia, entende-se que a exigência tem por objetivo garantir a 

participação de licitantes com efetiva capacidade de fornecimento de produtos 

compatíveis com o edital à administração. 
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De acordo com o art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993, a licitação 

destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, além de garantir 

a observância do princípio constitucional da isonomia.  

 

Assim, a fim de garantir a isonomia na participação dos licitantes, e 

certos de que todas as empresas possuem plenas condições de promover a entrega de 

amostras dos produtos a serem ofertados, a administração solicitou sua apresentação. 

 

Veja-se que a impugnante não afirma, em momento algum, que não 

teria condições de promover tal entrega. 

 

O art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 informa que um dos 

procedimentos observados durante o processamento de uma licitação é a verificação da 

conformidade da proposta com os requisitos do edital, que é o principal objetivo da 

avaliação de amostra, na medida em que se propõe a avaliar o produto ofertado na 

proposta. 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo editou uma Súmula 

sobre a matéria, e afastou a ideia de que somente o primeiro colocado no certame 

deveria apresentar amostras, indicando que as mesmas devem acompanhar a proposta: 

 

SÚMULA Nº 19 – Em procedimento licitatório, o prazo 

para apresentação das amostras deve coincidir com a data da entrega das 

propostas. 

 

É certo que a avaliação de amostras é meio útil para a Administração 

Pública adquirir produtos com a qualidade exigida no edital, na medida em que permite 

avaliação direta do objeto licitado previamente à celebração contratual. 

 

Além disso, o procedimento de avaliação de amostras mitiga os riscos 

de recebimento de bens e suprimentos de baixa qualidade, e consequente 

descumprimento contratual, não se apresentando como medida onerosa aos licitantes, 

posto que, tratando-se de pregão presencial, já se farão presentes. 
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Por fim, tem-se que não há vedação legal à exigência de amostra em 

Pregões, o que faz presumir a legalidade da medida. 

 

Pelo exposto, opina-se, s.m.j., por conhecer da impugnação apresentada 

pela empresa Altermed Material Médico Hospitlar Ltda., eis que tempestiva, e no 

mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, devendo o edital ser mantido incólume pelos 

fundamentos acima expostos. 

 

Florianópolis, 10 de agosto de 2020 

 

 

 

Marcos Vinícius de Souza 

OAB/SC nº 15.192 
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