
 
PREFEITURA DE CONTAGEM 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
 

Avenida General David Sarnoff, nº 3113 - Bairro Cidade Industrial. 
CEP 32.210-110 - Contagem – Minas Gerais 

(31) 3363-5387 – e-mail licitafamuc@gmail.com 

Página 1 de 3 

 

ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – 

MG E CUMPRIR ORDENS JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

 

 Aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2017, às 14h00min, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de 

Apoio da SMS/FMS, designados, na sala de licitações da SMS/FMS, para análise da impugnação do 

edital, interposta pela empresa COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ 

36.325.157/0002-15, recebido na CPL em 26/09/2017, às 10:44 e DROGAFONTE LTDA, CNPJ 

08.778.201/0001-26, recebido na CPL em 03/10/2017, às 15:12. 

 

I - DA IMPUGNAÇÃO 

 

 A impugnante COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA alega em síntese que a 

apresentação do produto previsto no item 13-A do edital prejudica sobremaneira a Administração, 

razão pela qual se impõe, em face dos dispositivos legais e principiológicos apresentados em suas 

razões a alteração da forma de apresentação do produto em questão, com a alteração do edital em tal 

ponto.  

 

 Finalmente, requer seja recebida e processada a presente impugnação, acolhendo inteiramente os 

argumentos trazidos, a bem do Direito, para que seja efetuada a alteração na apresentação do 

medicamento item 13-A – AMOXICILINA+ACIDO CLAUVULÂNICO (250+62,5) MG/5ML-FRASCO 

75ML – SUSPENSÃO para item 13-A – AMOXICILINA+ACIDO CLAUVULÂNICO (250+62,5) 

MG/5ML-FRASCO 75ML – SUSPENSÃO; Apresentação FRASCO, com critério de julgamento de 

menor preço por ml.  

 

A impugnante DROGAFONTE LTDA alega em síntese que a exigência, prevista no item 6.4.11 do 

edital, de apresentação da carta de credenciamento do fabricante para distribuidora de medicamentos 

fere irreversivelmente os princípios da isonomia e ataca a própria Carta Magna em seu art. 37.  

 

 Finalmente, requer seja excluído a exigência do edital, sub item 6.4.11 da qualificação técnica do 

referido processo licitatório, levando-se em consideração o que é determinado pela lei, bem como 

permitindo a justa competitividade entre os licitantes.  

 

As impugnações ao Edital, não possuem respaldo legal, senão vejamos;  

 

II - DA APRECIAÇÃO 

 
 Deve-se esclarecer que a impugnação oferecida não impede a licitante de participar do certame, 

destacando sua reserva e apresentando sua proposta de acordo com o seu entendimento. Tal 

hipótese foi brilhantemente comentada pelo professor Marçal Justen Filho, que ensina: 

 
“Qualquer interessado tem a faculdade de, respeitado o prazo do § 2º, apresentar suas resevas e discordâncias 

e, simultaneamente, formular proposta. É incorreto supor que o interessado apenas disporia de duas opções: 

ou concordar (e participar) ou discordar (e não participar). Há uma terceira hipótese. O interessado pode 

discordar e participar. Porém, deverá exteriorizar tempestivamente sua reserva e formular sua impugnação. 

Nem poderia ser de modo diverso. A interpretação diferente acarretaria absurdos. Imagine-se a hipótese de 

edital claramente viciado, adredemente preparado para beneficiar uma certa empresa. Se os interessados não 

dispusessem da faculdade de apresentar a proposta e, simultaneamente, impugnar o edital, premiar-se-ia a 
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conduta abusiva. Os licitantes que discordassem não poderiam participar; os licitantes que participassem não 

poderiam discordar. Logo, uns e outros não poderiam impugnar o edital e só lhes restaria assistir a vitória da 

fraude. 

A Lei nº 8.883 alterou esse entendimento, ao admitir a participação do interessado não obstante haver 

formulado impugnação. O disposto no § 3º exige dois comentários complementares.  

O primeiro envolve o descumprimento a exigências objeto de impugnação. O particular dispõe de uma 

alternativa. Pode formular sua impugnação mas, simultaneamente, cumprir o requisito do edital. Nesse caso, 

sua derrota não acarretará consequências. Outra seria quando o sujeito impugnar a exigência e deixar de 

atendê-la. Essa é a situação disciplinada pelo § 3º do art. 41. O particular tem o direito de continuar a participar 

do certame até que sua impugnação seja decidida. Mas, se vier a ser derrotado, o descumprimento às regras 

do edital acarretará sua exclusão. 

O segundo comentário refere-se ao defeito na redação do dispositivo. A expressão ‘trânsito em julgado’ é 

reservada para decisões do Poder Judiciário. No caso, deve reputar-se que a Lei alude à decisão final na via 

administrativa, a qual não ‘transita em julgado’ em sentido técnico.” (Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, Editora Dialética,14ª edição, São Paulo, 2010, pg. 577). 

 

 A Administração está atenta aos princípios básicos das licitações e não tem a intenção de 

comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo de qualquer processo licitatório. Entretanto, 

no trato dos negócios públicos, o Administrador deve observar as formalidades legais a fim de 

preservar o interesse público, a segurança das relações jurídicas e a constituição de direitos. 

 

 A Administração Pública Municipal deve observar os princípios fixados no art. 37, da Constituição 

Federal, quais sejam da legalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade e da eficiência.  

Por conseguinte, deve respeitar os princípios basilares da Licitação, dentre eles, podemos mencionar 

os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.  

 

 Ademais, verifica-se que a Lei Federal nº 8.666/93 tem por finalidade atender aos seguintes 

objetivos: a) garantir a observância do princípio da isonomia; b) garantir a seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública e, c) promover o desenvolvimento nacional sustentável. 

 

  Assim sendo, não basta observar os princípios constitucionais e legais, para que a licitação tramite 

adequadamente, pois a Administração Pública deve observada também as finalidades norteadoras da 

Licitação proposta. 

 

 Diante disso, verifica-se que o Município de Contagem abriu a presente Licitação, na modalidade de 

Pregão Presencial, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – MG E 

CUMPRIR ORDENS JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

 

 Ademais, o Município de Contagem considerou, para fins de qualificação técnica, a documentação 

prevista e exigida pela Área Técnica e Solicitante (COAF/Coordenação da Assistência 

Farmacêutica/SAS) no TR - Termo de Referência e consequentemente no Edital, conforme se 

depreende do abaixo colacionado: ” 

Item 
Código 
PMC 

Descrição Unidade 
Quantidade 
estimada 

13A 3.1.995 
AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO 
(250+62,5)MG/5ML- FRASCO 75ML - SUSPENSÃO 
- COM SERINGA OU COPO MEDIDOR  

FRASCO 12.635 

 

 

6.4.11 – No caso de distribuidora de medicamentos a licitante deverá apresentar 
obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, Carta de Credenciamento do Fabricante 
específica para este certame licitatório com prazo de validade de 12 meses. 
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“ 

 Ocorre que analisando o presente apelo, após análise do setor técnico responsável pela confecção 

do Termo de Referência, com emissão de parecer técnico, foi constatado que os argumentos 

aduzidos pela impugnante, nas razões para interposição de recurso, não possui respaldo legal. 

  

 A veracidade do ora argumentado se comprova cotejando-se as razões apresentadas pelas 

Farmacêuticas no parecer técnico através do e-mail da Assistência Farmacêutica datado de 11 de 

outubro de 2017 – Memorando/CAF nº 29/2017 e nº 30/2017, sendo que no caso concreto, não 

demonstram as impugnantes a legislação que obriga a Administração a não exigir referida 

documentação prevista no TR – Termo de Referência e no Edital. 

 

 Impende observar que o Edital exige a documentação técnica prevista no TR – Termo de Referência, 

exigência da Farmacêutica Dra. Raquel Soares de Miranda que assina o TR – Termo de Referência, 

prevista nos itens 3(item13) e 8(8.8) do TR especificamente.  

 

 Conhecer do apelo significaria lesão ao próprio TR – Termo de Referência. 

 

 Apesar deste Pregoeiro supor que a exigência da carta de credenciamento do fabricante seja 

dispensável, foi argumentado pela Farmacêutica, da área solicitante, responsável pela confecção do 

TR – Termo de Referência, que possui conhecimento técnico e expertise na área e em termos de 

referência e editais de medicamentos, que a exigência da “carta de credenciamento do fabricante” é 

necessário conforme item 8.8 do TR às fls. 017 dos autos do PAC processo administrativo de 

contratação nº 168/2017 SAS/COAF e justificativa apresentada na resposta de impugnação enviada 

através de e-mail da Assistência Farmacêutica datado de 11 de outubro de 2017 e Memorando/CAF 

nº 29/2017 e nº 30/2017. 

 

 Diante de todo o exposto, conheço do presente apelo, porque tempestivo e no mérito afasto seus 

fundamentos para o fim de rejeitar as aduções formuladas, denegando provimento e mantendo-se na 

sua integralidade o edital publicado, de acordo com a decisão técnica da Farmacêutica Dra. Raquel 

Soares de Miranda, mantendo-se as disposições editalícias. 

À decisão superior.  

Contagem/MG, 11 de outubro de 2017. 

Márcio Eustáquio de Rezende Junior 
PREGOEIRO 

 

Raquel Soares de Miranda 
FARMACEUTICA 

DECISÃO 

 
  Acolho e adoto a decisão e o parecer técnico da Farmacêutica, e este de lavra do Pregoeiro em 

todos os seus termos, conheço da impugnação interposta pelas empresas COSTA CAMARGO COM. 

PROD. HOSPITALARES LTDA e DROGAFONTE LTDA, posto serem tempestivos, no mérito nego 

provimento, nos termos da decisão da farmacêutica de acordo com a Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93. 

 

 Outrossim, encaminhem-se o Pregão Presencial 058/2017 para a Equipe de Pregão, para fins de 

ciência e intimação das partes interessadas. 

Contagem/MG, 11 de outubro de 2017. 

Bruno Diniz Pinto 

Secretário Municipal de Saúde 


