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RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO SRP Nº 013/2018 

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTRÓPICOS). 

 

I – DAS PRELIMINARES: 

1- Impugnação interposta tempestivamente pela empresa DIAGNÓSTICA 

BRASIL COM. & SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ Nº: 05.860.709/0001 – 80, 

com fundamento na Constituição Federal de 1988 e Lei 8.666/93. 

 

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:  

2- A impugnante faz constar o seu pleno direito a impugnação ao edital de 

licitação por contrariar o princípio da igualdade, na forma do art. 41 da Lei 

8.666/93; 

2.1- A empresa impugnante contesta especificamente os itens 7.14.14, e 

seus subitens 7.14.14.1 e 7.14.14.2 e parágrafo único do Edital. Alega que 

a Cláusula é restritiva do caráter competitivo do certame pelo fato do 

Instrumento Convocatório “restringir a participação do presente certame 

exclusivamente àquelas empresas que possuam veículos para transporte de 

medicamentos registrados em seu nome. Ou seja, as empresas que 

subcontratam transportadoras especializadas para fazer a entrega dos 

medicamentos, ora objeto do presente certame, simplesmente não poderão 

participar do certame”. 

 

III- DO PEDIDO DA IMPUGNANTE: 

3- Requer a Impugnante: 

a) A Imediata suspensão do processo de forma a possibilitar a revisão dos 

itens supra referidos; 

b) Seja conhecida e provida esta impugnação para o fim de que a descrição 

dos itens 7.14.14, e seus subitens 7.14.14.1 e 7.14.14.2 e parágrafo único, 

já citados sejam excluídos do presente edital; 

c) Seja intimada da decisão desta impugnação, bem como de todos os atos 

e termos processuais, encaminhando resposta formal e tempestiva para a 

impugnante, com base nos Princípios da Ampla Defesa e do Devido 

Processo Legal, LV e LIV do Art º 5 da CF/88. 

 

IV – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES: 

4.1 Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida 

impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo 
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estabelecido para tal. Dessa forma, o Decreto 5.450/05, em seu artigo 18, 

dispõe: 

       “Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, 

na forma eletrônica”. 

4.2. O impugnante encaminhou em tempo hábil sua impugnação, merecendo ter 

seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas 

regulamentares. 

4.3. Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que esta Comissão adota Minuta de 

Edital previamente analisada pela Procuradoria Geral do Município, restando 

para o Pregoeiro, a margem apenas para alterações de itens do instrumento 

convocatório, com respaldo do Jurídico quanto aos requisitos de legalidade das 

cláusulas dispostas no Edital. 

4.4. É certo que os itens 7.14.14, e subitens 7.14.14.1 e 7.14.14.2, e parágrafo 

único, serão alterados e não anulados, como requeridos pela Impugnante. 

4.4.1. O Edital sofrerá as seguintes alterações: 

Onde se lê: 

“7.14.14. Autorização, emitido pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), para Transporte de medicamentos sujeitos ao controle 

especial. 

7.14.14.1. Certificado de Propriedade ou posse do Veículo, IPVA, Dut, 

dentro do prazo de validade e em nome da licitante; 

7.14.14.2. Consulta de veículo detalhada; 

Parágrafo Único: Os veículo deverão estar em nome da licitante, podendo 

estar financiado em seu nome, ou possuir termo de arrendamento do 

veículo.” 

Deverá ser lido: 

“7.14.14. Declaração, assinada com certificado digital da licitante e firma 

reconhecida, de que os medicamentos serão transportados por firmas que 

possuam autorização especial, emitido pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), para Transporte de medicamentos sujeitos ao controle 

especial, conforme determina Lei 6.360/76 e Portaria 344/98 do Ministério 

da Saúde.” 

4.4.1. Acrescenta-se a letra “h” no item 8.1.1 da minuta contratual: 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

8.1 As obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1 Entregar os produtos conforme posto abaixo: 

a) Entrega em parcelas, de acordo com a solicitação da Secretaria 

Municipal de Saúde, tendo a contratada o prazo de 10 (dez dias) para 

entregar o medicamento solicitado;  
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b) As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro 

relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da 

contratada. 

c) Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade 

com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas) dos medicamentos, sem prejuízo das 

sanções previstas. 

g) A entrega dos medicamentos solicitados deverá ser realizada 

impreterivelmente de 2ª-feira à 6ª- feira, das 8:00 às 12:00 horas, 

excetuando-se as entregas nas sextas-feiras e em vésperas de 

feriados; 

h) transportar os medicamentos somente com por firmas que possuam 

autorização especial, emitido pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), para Transporte de medicamentos sujeitos ao 

controle especial, conforme determina Lei 6.360/76 e Portaria 344/98 do 

Ministério da Saúde. 

h1) deverá ser comprovado, no ato da entrega dos medicamentos, que 

a firma que efetuou o transporte possui autorização especial, emitido 

pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para 

Transporte de medicamentos sujeitos ao controle especial, conforme 

determina Lei 6.360/76 e Portaria 344/98 do Ministério da Saúde 

4.5. Entendemos que, um dos princípios da licitação é a garantia da ampla 

concorrência, entretanto tal principio não pode ser tomado isoladamente, antes, 

deve ser interpretado e sopesado conjuntamente com outros importantes 

princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas 

contratações. Sendo assim, os itens alegados pela impugnante, serão alteradas, 

em obediência ao Principio da Legalidade, visando atender o primado da melhor 

proposta e consequentemente contratação que garanta o atendimento do 

Interesse Público. 

 

V – DECISÃO: 

5.1. Isto posto, CONHEÇO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa 

DIAGNÓSTICA BRASIL COM. & SERVIÇOS LTDA – ME, para no mérito 

apenas adequar os itens, com base na Lei 6.360/76 e Portaria 344/98 do 

Ministério da Saúde, nos termos dessas e das demais legislações pertinentes. 

 

                                                         Cametá/PA, 19 de Setembro de 2018. 

  

 

  Márcio Vieira Gonçalves 

Pregoeiro/Prefeitura Municipal de Cametá 
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