
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitação 

 Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 
Email: cpl.pmcameta@gmail.com 

 

RESPOSTA À PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020  

REFERÊNCIA: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020 - SMS 

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O 

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. 

 

I – DAS PRELIMINARES: 

1- Impugnação interposta tempestivamente pela empresa DROGAFONTE 

LTDA, CNPJ Nº: 08.778.201/0001-26, com fundamento na Constituição 

Federal de 1988 e Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decretos Federais 

10.024/19, 7.892/2013 e 8.538/2015, LC nº 123/2006 e LC 147/2014 e 

suas posteriores alterações. 

 

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:  

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

licitação por, segundo a impugnante, contrariar alguns princípios 

administrativos e constitucionais, na forma do art. 41, § 1º da Lei 8.666/93; 

2.1- A empresa impugnante contesta os itens 4.1.1, 4.2. Pois “a 

impugnante não se conforma com o texto do presente edital, pois ao 

nosso entender, a exigência é desproporcional e fora do contesto legal”. 

4.1.1. Para os itens com terminação com a 

letra “a” ex: 1a, 2a, 3a, 4a..., a participação é 

exclusiva a microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

4.2. Será concedido tratamento 

favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades 

cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

2.2- A empresa impugnante contesta os itens 9.11.6 e 9.12.5 alegando 

que “a assinatura digital com criptografia é regulamentada pela Medida 

Provisória 2.200-2/2001.Ela estabelece que todo documento eletrônico 

assinado digitalmente com certificado emitido pela ICP-Brasil tem 

validade jurídica, pois substitui o reconhecimento de firma, ou seja tem a 
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mesma validade jurídica que um cartório poderia atribuir caso você 

assinasse um documento físico e pedisse o reconhecimento de firma.” 

9.11.6. 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. 

(...) 

9.12.5. Declaração de responsabilidade pela 

qualidade dos materiais, assinada com 

certificado digital e firma reconhecida, 

materiais fornecidos, inclusive com a 

promoção de readequações, sempre que 

detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto 

contratado; 

 

III- DO PEDIDO DA IMPUGNANTE: 

3- Requer a Impugnante: 

3.1 – Retificação do edital excluindo o reconhecimento de firma nas 

declarações com assinatura digital. 

3.2 - A Reforma do certame para ampliar a participação dos demais 

interessados no importe correspondente 25% (vinte e cinco por cento) 

para microempresas-ME, empresas de pequeno porte - EPP e 

equiparadas, sobre o valor global, dos produtos enumerados no Termo de 

Referência, sem prejuízo da participação dos demais interessados que 

atendam aos requisitos deste edital, destinado de cota principal de 75%, 

visando o atendimento da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 

através da LC nº 147/2014, em razão dos fundamentos lançados e do 

entendimento atual jurisprudencial e doutrinário. 

3.3 - A presente impugnação afeta a formulação das propostas, razão pela 

qual se opina pela designação de nova data e horário. 

3.4 - Seja decidida a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

conforme artigo 12, § 1.º do Decreto n.º 3.555/00; 

3.5 - Seja encaminhado o julgamento de Vossa Senhoria, em caráter 

emergencial, para a impugnante através do e-mail: 

fernanda.fonte@drogafonte.com.br. 

 

  IV – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES: 
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4.1. Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida 

impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo 

estabelecido para tal.  

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 e Equipe de Apoio, a margem 

apenas para alterações de itens do instrumento convocatório, com 

respaldo Jurídico quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas 

dispostas no Edital. 

4.4 – Com relação a solicitação de retirada do edital da cota reservada de 

25% para micro e pequenas empresas vimos informar que o edital atende 

as exigências do § 3º do art. 48 da LC nº 123/2006 e § 2º e no § 3º do art. 

1º do Decreto Federal 8.538/2015, aplicável subsidiariamente ao caso por 

força do Parágrafo Único do art 47 da LC 123/2006, com redação dada 

pela LC 147/2014. Nesse sentido, descabido o pedido de alteração ou 

substituição dos itens 4.1.1, 4.2, por não ferir nenhum dispositivo legal e 

por não causar problemas formais ao mesmo. PEDIDO INDEFERIDO. 

4.5 – Com relação a solicitação de retificação do edital excluindo o 

reconhecimento de firma nas declarações com assinatura digital, 

concordamos com a impugnante e DEFERIMOS tal solicitação. PEDIDO 

DEFERIDO. 

4.6 – Ao contrário do que alega a impugnante a presente impugnação não 

afeta a formulação das propostas, por este motivo iremos manter a data 

e horário do certame. PEDIDO INDEFERIDO. 

 

V – DECISÃO: 

5.1- Isto posto, CONHEÇO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa 

DROGAFONTE LTDA, no entanto, INDEFIRO EM PARTE a solicitação 

de Impugnação, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decretos 

Federais 10.024/19, 7.892/2013 e 8.538/2015, LC nº 123/2006 e LC 

147/2014 e suas posteriores alterações.  

 

                                                       Cametá/PA, 11 de março de 2020. 

  

 

 

Márcio Vieira Gonçalves 

Pregoeiro/Prefeitura Municipal de Cametá 
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