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ILMO. SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-PA 
 
 
 
 
Ref. ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2018 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICA BRASIL COM. & SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.860.709/0001-80, com sede à 

Avenida Independência, nº 45, Lote 28 de Agosto, Coqueiro, Ananindeua/PA, 

CEP 67.120-406, vem, respeitosamente, por seu representante legal ao fim 

assinado, na condição de licitante interessada que apresentará proposta 

oportunamente, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do certame 

licitatório acima referido, com base no art. 41, §1º da Lei 8.666/93, c/c a 

cláusula 17 do instrumento convocatório, pelos fundamentos de fato e de 

direito a seguir expostos. 

 

1- DO DIREITO PLENO A IMPUGNAÇÃO: 

O IMPUGNANTE faz constar o seu pleno direito a impugnação ao 

edital de licitação por contrariar o princípio da igualdade. 

 Dispõe a Lei 8.666/93: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 
dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 
licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
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habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 
propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

Por sua vez prevê o edital: 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 
 
17.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a 
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 
este Edital. 
17.2 A impugnação poderá ser realizada somente no sistema 
eletrônico. 
17.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo 
de até vinte e quatro horas. 
17.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data 
para a realização do certame. 
17.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo 
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias 
úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital. 
17.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não 
suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos 
prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do 
processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 

 

2- CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS: 

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. Isto porque, 

o edital, ora objeto da presente impugnação, traz questões insuperáveis, à luz 

da normativa administrativa, que criam obstáculos à participação da empresa 
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DIAGNÓSTICA BRASIL COM. & SERVIÇOS LTDA, e podem criar nulidade 

ao processo. 

A presente impugnação, à primeira vista, poderia ser compreendida 

como censura ao instrumento convocatório. Contudo, não se propõe a isto. 

Pelo menos não como fim. 

Em princípio, torna-se imperioso destacar que a presente 

impugnação visa contribuir com a Administração Pública no sentido de buscar 

o aperfeiçoamento do edital e com isso dele fazer instrumento de justiça, de 

tratamento isonômico e de estímulo à competição, objetivo que não está sendo 

alcançado, tendo em vista o vício que passaremos a deduzir.  

A impugnação se limita ao item 7.14.14 e seguintes, conforme 

demonstraremos. 

   

3- DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS: 

Inicialmente, convém ressaltar que, em se tratando de certame 

licitatório, estabeleceu a lei e, em primeiro lugar, a Constituição Federal, que a 

Administração deve cumprir e fazer cumprir a leis e regulamentos. 

Além do Princípio da Legalidade, não se deve olvidar dos Princípios 

da Competitividade e da Isonomia, vedando-se à Administração que estabeleça 

em um edital condições que restrinjam a participação no procedimento ou que 

maculem a isonomia de tratamento aos licitantes. Vejamos o art. 3º da Lei 

8.666/93: 

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 
estrita conformidade com 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. 
§ 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 e estabeleçam preferências 
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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; 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, 
legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a 
moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando 
envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado 
o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

 

Na hipótese do presente certame, a Prefeitura Municipal de Cametá, 

por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, está promovendo 

licitação na modalidade de pregão eletrônico, para registro de Preços do tipo 

menor preço por item, objetivando o registro de preços para eventual aquisição 

de medicamentos controlados (psicotrópicos). 

Com efeito, observa-se que o instrumento convocatório exige que as 

empresas apresentassem, dentre outros, os seguintes documentos:  

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 veículos deverão estar em nome da 
licitante, podendo estar financiado em seu nome, ou 
possuir termo de arrendamento do veículo. 

 
Dessa forma, os itens do edital, ora em referência, restringem 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. 

Por certo, ao determinar a obrigatoriedade da Administração Pública 

em selecionar a proposta que melhor atenda às suas necessidades, a lei tratou 
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de estabelecer requisitos técnicos mínimos de atendimento e também limitou 

expressamente a sua comprovação, nos seguintes termos: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 

do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 

da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 

especial, quando for o caso. 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste 

artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, 

será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente certificados pela 

entidade profissional competente, limitadas as exigências a: 

a) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da 

licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 

prazos máximos; 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 

deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 

serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 

nas entidades profissionais competentes, limitadas as 

exigências a:        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 

de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 

ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
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exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos; 

§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 

definidas no instrumento convocatório.             (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através 

de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 

§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação 

de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 

locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, 

que inibam a participação na licitação. 

§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de 

canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 

especializado, considerados essenciais para o cumprimento do 

objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação 

de relação explícita e da declaração formal da sua 

disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências 

de propriedade e de localização prévia. 

§ 8o  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de 

alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos 

licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para 

efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise 

dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios 

objetivos. 

§ 9o  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica 

aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema 

relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, 

ou que possa comprometer a continuidade da prestação de 

serviços públicos essenciais. 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata 

o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou 

serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela administração. 
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Ou seja, a lei expressamente estabeleceu um limite de qualificação 

técnica a ser exigida. Ocorre que, extrapolando a finalidade contida na lei, o 

edital previu exigências abusivas, restringindo, assim, a participação do 

presente certame exclusivamente àquelas empresas que, necessariamente, 

possuam veículos para transporte de medicamentos registrados em seu 

nome.  

Ocorre que tais exigências desbordam do mínimo razoável admitido 

à legislação, doutrina e ampla jurisprudência acerca da matéria, devendo, 

portanto, serem retiradas do instrumento convocatório. 

Note-se, inclusive, que o art. 72 da lei 8.666/93 estabelece o 

seguinte: 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem 
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 
poderá subcontratar partes da obra, serviço ou 
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração. 

 
 
Ora, a ideia da subcontratação é justamente garantir o princípio da 

isonomia e da ampla concorrência, permitindo, assim, que o licitante vencedor 

execute serviços mais especializados mediante a contratação de terceiros, por 

sua responsabilidade, desde que se refira a elemento não fundamental do 

objeto. 

Todavia, repita-se, os itens do edital ora em referência afrontam a lei 

8.666/93, e restringem a licitação a seletos participantes, violando, assim, o 

princípio da isonomia e da ampla concorrência, o que por sua vez acabará por 

prejudicar a seleção da proposta mais vantajosa à Administração, ante a 

restrição de empresas que não possuem veículos registrados em seu nome, 

mas que contam com o apoio de transportadoras especializadas. 

Ressalta-se que, em nenhum momento restou estabelecido que tais 

documentos seriam considerados como documento de habilitação no certame, 

ademais, a exigência ora em exame nem sequer é citada na lista de 

documentação da lei em epigrafe. 
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Como se demonstrou alhures, opostamente ao edital, o art. 30°, § 5° da 

lei 8.666/93 veta quaisquer exigências não prevista em lei. 

Veja-se: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 

§5° É vedada a exigência de comprovação de atividade ou 

de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda 

em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 

nesta Lei, que inibam a participação na licitação. (Grifo 

Nosso) 

Em termos práticos, a Lei regulamentadora das licitações e contratos 

da Administração pública define que os documentos exigidos pelo Órgão 

gerenciador se restrinjam aos previstos no Art. 27. 

Conforme claramente demonstrado, tratando-se o objeto do 

presente certame de Aquisição de Medicamentos, o transporte desses 

produtos em veículo registrado em nome próprio ou de terceiro é um direito 

subjetivo da empresa licitante e não uma obrigação a ser imposta pela 

Administração Pública, e quando isso onera de forma desnecessária a 

participação de interessados em procedimento licitatório, caracteriza restrição 

ao caráter competitivo da licitação, de que trata o art. 3º da Lei no 8.666/1993. 

Resta claro e evidente que o edital, como está redigido, no aspecto 

impugnado, não se coaduna com a lei, não se harmoniza com os princípios 

licitatórios, não prestigia o interesse público e, impedindo a participação de 

algumas empresas, por isso mesmo, merece ser revisto. 

Portanto, não havendo na Lei de licitações a consignação da 

exigência em referência, não pode o edital "inovar" criando exigências que 

restringem a participação no certame. 

Ante o exposto, requer seja excluído do presente edital, os itens 

7.14.14, 7.14.14.1, 7.14.14.2 e parágrafo único, pois requer um rigor 

exacerbado, não permitido perante a lei 8.666/93. 
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- DO PEDIDO: 
 
  Ante o exposto, requer a Impugnante sob pena de NULIDADE 
ABSOLUTA do Pregão Eletrônico SRP Nº 013/2018, e ainda, sob pena de 
questionamento judicial, bem como representação junto ao TCU - Tribunal de 
Contas da União e CGU – Controladoria Geral da União, visto tratar-se de 
recursos federais: 
 

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, 7.14.14.1, 7.14.14.2 e parágrafo único, já 
citados sejam excluídos do presente edital, conforme descrevemos 
acima. 

c) Seja decidida a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
conforme item 17.3 do referido edital; 

d) Seja intimada da decisão desta impugnação, bem como de todos os atos 
e termos processuais, encaminhando-se resposta formal e tempestiva 
para esta Impugnante, através do e-mail: 
licitacao.diagnosticabrasil@gmail.com por força dos Princípios da Ampla 
Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos nos incisos LV e LIV do 
art. 5o. da Constituição Federal de 1988. 

   
 
Nesses termos,  

Pede deferimento. 

Ananindeua, 17 de Setembro de 2018. 

 
 
 

____________________________________ 
DIAGNÓSTICA BRASIL COM. & SERVIÇOS LTDA  
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