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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO - PE 28 /2021 
 
Trata-se de pedido de impugnação formulado pela empresa Konica Minolta Halthcare do Brasil (CNPJ 
71.256.283/0001-85) ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2021, em trâmite neste Instituto através do 
Pedido de Impugnação,  com data de 19/01/2022. 
 
1. Da tempestividade 
 
1.1. De acordo com o Art. 24 do Decreto 10.024/2019 “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”. Não obstante, os parágrafos do 
caput destacam que: 
 
1.1.1 § 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 
dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 
 
1.1.2 § 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
1.1.3 § 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame.  
 
1.2 Conforme item 23.1 do Edital “Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a 
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital”. 
1.3 Em face do exposto, tendo em vista que a previsão de abertura do certame está programada 
para o dia 24/01/2022, e o recebimento desta peça deu‐ se dia 20 de janeiro de 2021, temos 
que a impugnação é tempestiva, pelo que se passa à análise de suas alegações. 
 
 
 
2. DA IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA 

2.1. A Impugnante irresigna-se pela exigência contida na especificação técnica do equipamento 

descrita no termo de referência, descrevendo que: 

 

2.1.1 As características técnicas do equipamento, descritas no termo de referência necessitam 

passar por modificações, pois a seleção do tempo deveria ser de 0.004 ou menor a 5 segundos 

ou maior e não de 0.002 a 6,3, como consta no Edital. 
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2.1.2 Segundo a licitante: 

 “o tempo de exposição não se trata de um parâmetro individualizado na rotina de um 

serviço de radiologia, pois o tempo está sempre associado ao valor de corrente 

utilizado para compor o mAs, que representa a quantidade de radiação utilizada por 

unidade de tempo. Além disso, e não menos importante, conforme RDC Nº 330, de 20 

de dezembro de 2019, observa-se que é expressamente restrito o uso de aparelhos 

de raio-x que permitam tempo de exposição superiores a 5 segundos, conforme 

se observa abaixo: 

 
CAPÍTLO IV 
DAS PROIBIÇÕES E RESTRIÇÕES 
[...] 
  Art. 83. O sistema de controle da duração da exposição aos raios x deve 
ser do tipo eletrônico e não deve permitir exposição com duração superior a 5 (cinco) 
segundos, exceto em fluroscopia, radiologia intervencionista, tomografia 
computadorizada e radiologia extraoral. 

 
2.1.3 Assim, a licitante destaca que “[...] com o objetivo de manter a isonomia do certame e a 
aquisição de equipamentos totalmente dentro da legislação permitida para a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária”, pelo que solicita alterações no Termo de Referência do certame. 
 
2.1.4 Ainda nesse sentido, a licitante destaca ainda a necessidade de excluir o trecho contido no 
Termo de Referência, assim descrito: “taxa de dissipação térmica de no mínimo 475 Watts 
(40,020HU/min)/Tensão de trabalho dotubo no mínimo até 1500kv/Potência do tubo maior ou 
igual a 30KW em foco fino/Potência maior ou igual a 80 KW em foco grosso/”, pelo que solicita a 
exclusão desse texto. 
 
2.1.5 Nesse sentido, a licitante justifica que: 

A exclusão dessa característica permite que mais empresas participem desse certame. 
Essa característica é relativa a engenharia de construção de cada fabricante. As 
alterações dos parâmetros do gerador atendem aos principais fabricantes de 
equipamentos de raios-x hoje presentes no mercado, sendo que os ajustes dos 
mesmos não alteram o objeto do presente edital, assim como não interferem na 
aplicação final do equipamento ofertado, sendo que, contrariamente, irão permitir a 
disputa igualitária entre os licitantes, prevista na lei geral de licitações 8.666/1993. 

 
 
3. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
3.1 Em princípio, cabe destacar que todos processos licitatórios do IFBA/Campus de Salvador é 
planejado de acordo com o Art. 37 da CF, bem como, em linha com o Art. 2º e seus 
parágrafos do Decreto 10.024/2019, transcritos a seguir: 
3.1.1 Art. 2º  O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 
administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes 
são correlatos. 
3.1.2 § 1º  O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo 
de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com 
base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades. 
3.1.3 § 2º  As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
3.2 Ademais, observa, também, o Art. 3º. Da Lei 8.666/1993, que define que: 
3.2.1 Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 
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os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 
2010) (Regulamento); 
 
3.3.  Ad initio, convêm destacar em ocasião pretérita, quando da elaboração do Edital analisou-se o seu 
conteúdo e verificou que todas as informações transcritas no Edital está em conformidade com a 
legislação aplicada ao objeto a ser  licitado. 
 
3.4. Segundo o Art. 24 e seus parágrafos do Decreto 10.024/2019,  

Art. 24.  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. 
§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da 
impugnação. 
§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame.  

3.5 Segundo o princípio da autotulela, a administração pública pode e deve controlar seus atos, 
devendo no entanto, anulá-los se forem ilegais, bem como, revogá-los se inconvenientes ou 
inoportuno. 
 
3.6 Nesse diapasão, destaca-se a Súmula 346 do STF, a qual define que “A Administração Pública 
pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. 
 
3.7 Ainda nesse sentido, destaca-se também a Súmula 473, também do STF, segundo a qual “A 
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial”. 
 
3.8 Ademais, destaca-se que o princípio da autotutela está previsto no Art. 53 da Lei 9.784/99, que 
assim descreve “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos”. 
 
3.9 Conforme já se manifestou a área demandante/técnica, no Despacho 1 (2157482) o pedido 
de impugnação procede, pois observou-se a necessidade de adequar a especificação do 
equipamento, objeto do certame, o que implicará na alteração do Termo de Licitação, conforme 
consta no Despacho 2 (2157790). 
 
3.10 Não obstante, pondera-se, contudo, que com base na vasta jurisprudência sobre contratação pública, os 
procedimentos licitatórios buscam realizar dois fins, igualmente importantes: a seleção da proposta mais vantajosa 
à Administração e a garantia da isonomia. A maior economicidade se apresenta quando a Administração assume o dever 
de realizar a contratação menos onerosa e o particular se obriga a realizar a melhor e mais abrangente presta ção do 
serviço. A vantagem para a Administração também se traduz em benefício para  a sociedade, não sendo salutar, 
com efeito, que o interesse privado de cada licitante  seja maior ao interesse coletivo de obter uma contratação 
mais vantajosa (Grifo Nosso). 

3.11. Nesse sentido, desataca-se os ensinamentos do renomado RENATO GERALDO MENDES1, no sentido 
de que é preciso observar que em dadas situações  pode ser admitida e prevista determinada condição que possa 
comprometer, restringir  ou mesmo frustrar a participação de alguns interessados. Essa possibilidade está autorizada 

                                                
1 4 MENDES, Renato Geraldo. Lei de licitações e contratos anotada. 6° ed. Curitiba: Zênite, 2005. 
5 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e contratos. Orientações básicas. 3° ed. 

Brasília: Tribunal de Contas da União, Secretaria de Controle Interno, 2006. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7843.htm
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2378952&id_documento=2561224&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001311&infra_hash=4f9eae9bbd02dc43cb75a2db7ae0a1b6480fbced72f685430f2d07ea24c10f94
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2359257&id_documento=2481749&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001311&infra_hash=a7871c1a85f6dc2d06e5626251a60e6fae75961af202867764e7d4d6d87d148c
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2359257&id_documento=2481749&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001311&infra_hash=a7871c1a85f6dc2d06e5626251a60e6fae75961af202867764e7d4d6d87d148c
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2378952&id_documento=2561560&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001311&infra_hash=8a5b29af23465b9bedd1f064830ffa49ccee12caca88196b8bf3b073fb9eef23
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desde que a restrição seja justificável, sob o ponto de vista técnico, econômico- financeiro ou outra natureza, observada 
a devida compatibilidade com o objeto. 

3.12. Com efeito, a Administração não deve, ao seu bel prazer, estipular exigências que não aquelas estritamente 
necessárias à execução do objeto. Tal situação, ressalta-se, não ocorreu no presente caso.  
 
4. DA CONCLUSÃO 
4.1. Pelos motivos elencados, julgamos PROCEDENTE a impugnação 

apresentada pela empresa Konica Minolta Halthcare do Brasil (CNPJ 71.256.283/0001-85), por 

intermédio de seus procuradores, conhecendo o pedido de impugnação por tempestivo, e no mérito, com lastro em todo 
o exposto, DEFERINDO O PEDIDO. 
 
 

Salvador/BA, 21 de janeiro de 2022. 
 
 

Flavio Manoel do Bonfim 
PREGOEIRO  

SIAPE: 394141 
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