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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

PREGÃO N.º 062/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. 
 
DATA DE ABERTURA: 30/04/2018 
 
RECORRENTE: GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 25/04/2018 às 11h36min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não foram apresentados o 
contrato social e identidade do sócio que nos subscreve. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 24.7 do edital: 
 

24.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 

DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME: 
 
" A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o respectivo 
Edital.  
 
Ao verificar as condições para participação na licitação citada, foi percebida que a mesma possui a 
exigência formulada no Item 8 (PROPOSTA DE PREÇOS), Subitem 8.6, alinha "a" "Deverão ser 
apresentados juntamente com a proposta de preço: a) Os documentos constantes no Anexo II deste 
edital, campo «EXIGÊNCIA»" 
  
Tais exigências conforme o Anexo II deste edital são:  
 
"*LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITERIO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 
DEVERÁ APRESENTAR NA SESSÃO).  
 
B - Certificado do Registro do produto cotado, no Ministério da Saúde, conforme Lei no 6.360/76 e 
Decreto 8.077/2013 ou publicação no Diário Oficial da União. Os produtos contemplados pela Resolução 
— RDC N.0 199/06 ANVISA, de 26 de outubro de 2006, devem seguir os dispostos na mesma. Em caso 
de registro vencido, o fomecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e todos os 
pedidos de revalidações (Petição 1 e 2) com o carimbo do Protocolo do Ministério da Saúde 
perfeitamente legível, para averiguação do prazo previsto conforme Decreto 8.077/2013 e RDC 31/2014.  
 
C - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto- CBPFC, 
expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Caso o produto cotado seja 
importado, a licitante deverá apresentar o documento exigido nesta alínea, emitido pela Autoridade 
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Sanitária do país de origem do produto, devidamente traduzido por tradutor juramentado, ou laudo de 
inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira com validade de 01 (um) ano. Em caso de CBPFC 
vencido, este deve estar acompanhado da "petição de renovação" e "comprovante de protocolo da 
ANHSA", conforme RDC 39/13 e Lei "011.972/09. 
  
D- Original do catalogo e manual técnico em português, contendo fotos e especificações, em 
conformidade com o produto ofertado na proposta atendendo as especificações deste edital e com a  
proposta apresentada. ”  
 
F- Declaração de que o equipamento ofertado deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de entrega, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo 
fabricante. Constando as seguintes observações:  
 
"OBS 1: Esta declaração também deverá ser anexada a Nota Fiscal no momento da entrega.  
 
OBS 2: O atesto na Nota Fiscal somente será feito com a apresentação desta declaração. "  
 
Sucede que, tais exigências estão contrariando as normas que regem o procedimento licitatório, como 
abaixo vemos:  
 
1. DA ILEGALIDADE E DOS MOTIVOS DETERMINANTES A REFORMA DO EDITAL  
 
No que tange aos pedidos de apresentação de Certificado de boas práticas de fabricação e controle da 
linha de produção / produtos emitidos pela secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde" e de 
registros da ANVISA a todos os itens que se enquadram na obrigatoriedade do registro. A não 
apresentação em algum item obrigatório (não dispensável de registro), implicará em desclassificação da 
licitante, ao item, na fase das propostas fazemos as ponderações a seguir.  
 
Como sabido, os procedimentos licitatórios têm por finalidade precípua a obtenção da proposta mais 
vantajosa para a administração. Firme neste norte a administração deve envidar esforços no sentido de 
não limitar a participação de competidores nos procedimentos licitatórios, observando neste os princípios 
que o regem, notadamente o da legalidade insculpido no inciso II do art. 50 da novel Carta Magna.  
 
Embora o Certificado de Registro dos Produtos no Ministério da saúde (ANVISA) e Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle do Ministério da Saúde, realmente sejam um selo de qualidade, não 
há lei que imponha a comprovação e apresentação dos mesmos como requisito para os procedimentos 
licitatórios de compra de medicamentos, insumos, equipamentos e materiais médico- hospitalares.  
 
A qualidade dos produtos a serem adquiridos pela Administração realmente merece ser considerada nos 
procedimentos licitatórios. Entretanto, se sua verificação pode se dar por várias formas, mostram-se 
injustificáveis determinadas exigências, diante da finalidade pretendida pelo interesse público.  
 
Como ensina Hely Lopes Meirelles:  
 
"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular 
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 
A lei para o particular significa 'poder fazer assim'; para o administrador público significa 'deve fazer 
assim'".  
 
Ademais no tange ao item 01 Aparelho de Glicômetro, as Marcas mais utilizadas no mercado são: 
Johnson, Accumed, Medlevensohn, Roche, Iniex e Biocon. Destacamos que todas essas marcas 
possuem Certificado de Registro do Produto expedido pela ANVISA, porém o Certificado de Boa Práticas 
de Fabricação e Controle por linha de produção encontram-se VENCIDOS. O que impossibilita a 
apresentação de todos os documentos solicitados, inclusive as amostras.  
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Como já dito acima inexistindo determinação legal impondo a apresentação dos citados certificados, sua 
exigência em licitações para aquisição de produtos de saúde é incompatível com o princípio da 
legalidade previsto no art. 50 II, da Constituição Federal: 
  
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
 
[...] 
 
II — Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  
 
Por isso mesmo, representa exigência excessiva, comprometendo, restringindo ou frustrando o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, violando o disposto no art. 30 S 10, l, da Lei no 8.666/93:  
 
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 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) (Regulamento) (Regulamento)  
 
§ 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 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. 
 
 Exigência excessiva em licitações públicas, o que restringiria a competição, além de afrontar o disposto 
no art. 30, inciso II, da Lei no 10.520/2002:  
 
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:  
 
[...] 
 
Il- a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. 
  
As exigências contidas no ANEXO II (MODELO DE PROPOSTADE PRECO), já citadas acima. no edital 
do Pregão no 062/2018 (PRESENCIAL) - COMPEL e a exigência da DECLARACÀO DE ATENDIMENTO 
AS ESPECIFICACÓES E GARANTIA. ANEXO IX. cujo o objeto é Registro de Preços para aquisição de  
materiais diversos. Devido a necessidade da continuidade das ações em saúde viola os princípios da 
legalidade e da razoabilidade devendo ser afastada pelo administrador na elaboração do citado edital de 
licitação.  
 
A exigência apresentação de Original do catalogo e manual técnico em português como critério de 
desclassificação das propostas de preços, apresentadas pelos licitantes, não se mostra como razoável, 
uma vez que não garante a qualidade dos produtos ofertados, não tem potencial de prevenir danos à 
saúde pública e ao Erário. 
 
No que se refere a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E GARANTIA, tal 
exigência é totalmente descabida, uma vez que tem como as empresas prestarem assistência técnica 
tais produtos, pois os mesmos prazos de validade e são DESCARTAVEIS e configura-se como excesso 
de formalismo com puro intuito de inibir a competitividade na licitação. 
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A razoabilidade e a proporcionalidade impõem que os atos administrativos sejam praticados de modo a 
melhor atender ao interesse administrativo, repudiam, outrossim, que sejam adotados formalismos 
exacerbados ou tomada de decisões dissociadas da realidade, acarretando consequências 
desproporcionais ao quanto praticado. Significa dizer que, configuram-se inválidas aquelas que 
imponham restrições abusivas, requisitos desnecessários, injustificados, ou formalismos exacerbados, 
mesmo que previstas no ato convocatório, merecendo adequação as decisões que desvirtuem do exato 
fim almejado pela Administração Pública através da licitação pública: a seleção da efetiva melhor 
proposta a atender seu interesse. 
  
É de relevo destacar que são expressamente vedadas as exigências excessivas em qualquer fase da 
licitação, inclusive quaisquer outras previsões extralegais que inibam a competitividade na licitação.  
 
A formalidade tem limite e nesse sentido já decidiu o TCU. Vejamos um trecho da Decisão do Ministro 
Marcos Villaça.  
 
"O apego a formalismos exagerados e injustificados é uma manifestação perniciosa da 
burocracia que, além de não resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa dano 
ao Erário, sob o manto da legalidade estrita. Esquece o interesse público e passa a conferir os 
pontos e vírgulas como se isso fosse o mais importante a fazer. Os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de 
severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou 
do edital devem ser interpretadas como instrumentais" (Tcu 004809/1999-8. DOU 8/11/99, p.50, e 
BLC no 4 2000, p. 203 
  
Se de fato o edital é a 'lei interna' da licitação, deve-se abordá-lo frente ao caso concreto, 
interpretando-o à luz do bom senso e da razoabilidade. Assim sendo, a vinculação ao instrumento 
edilício deve ser entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse público e a 
ampla competitividade. 
 
Ademais não podemos deixar de frisar que tais exigências já mencionadas acima, contidas no anexo II 
do presente edital, como condição para a classificação da proposta de preços é exigida em uma fase 
criada ilegalmente pela administração. 
  
Nesta fase de proposta de preços, é permitida apenas e tão somente a apresentação da proposta de 
preços, julgamento, classificação e oferta de lances, conforme o art. 4º inc. VII, VII, IX, X, XI E XII da Lei 
10.520/02, Vejamos: 
 
"VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a 
indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;  
 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação 
do vencedor; 
  
IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
  
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados 
os prazos máximos para fenecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no edital; 
  
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro 
decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;  
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XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para 
verificação do atendimento das condições fixadas no edital” 
 
Cada etapa do pregão presencial só poderá ser iniciada, quando encerrada por completo a anterior. 
Caso exista algum tipo de 'atropelamento" de etapas poderá o pregoeiro promover prejuízos a algum 
licitante ou a Administração, provocado pelo acometimento de uma nulidade.  
 
Relevo se faz destacar que são expressamente vedadas às exigências excessivas em qualquer fase da 
licitação, inclusive quaisquer outras previsões extralegais que inibam a participação na licitação.  
 
A signatária aponta que as alterações ora pleiteadas modificam a substancia do ato convocatório. Não 
haverá outra solução, data vênia, senão a republicação do edital e a reabertura de prazo.  
 
JESSE TORRES PEREIRA JÚNIOR, a este respeito, bem ensina:  
 
"As regras do edital não são imutáveis; sobrevindo motivo de interesse público, deve a Administração 
modifica-las, na medida em que bastar para atender ao interesse público, desde, é curial, que o faça 
antes de iniciada a competição. Nessas circunstancias, a lei exige a reabertura do prazo por inteiro, a 
contar da divulgação da mudança introduzida, pelo mesmo modo em que se deu a de versão original no 
ato convocatório alterado" (grifei)  
 
DO PEDIDO 
 
Dessa forma, do quanto narrado até aqui, vê-se que a continuidade de todo o processo, acarretaria 
ilegalidade no procedimento, ensejando na sua nulidade. 
  
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para:  
 
- Declarar-se nulos todos os itens atacados  
 
- reconhecimento que a presente licitação encontra-se eivada de vício insanável que depõe contra a sua 
legalidade, não devendo a mesma seguir sem a regularização do prazo mínimo legal que deve existir 
entre a efetiva disponibilização do edital aos interessados e a abertura do procedimento licitatório.  
  
DO JULGAMENTO 

A empresa CGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME., inscrita no CNPJ 

03.528.482/0001-45, apresentou impugnação ao edital suscitando razões que seguem abaixo 

analisadas.  

Alega a Impugnante que o Certificado de Registro de Produtos do Ministério da Saúde (ANVISA) e o 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle do Ministério da Saúde são exigências excessivas 

e a sua eleição como selo de qualidade não encontra respaldo em lei. Alega que a qualidade dos 

produtos a serem adquiridos pode ser aferida de várias formas. 

O fato de as exigências de controle de qualidade elencadas no edital não serem do gosto da Impugnante 

não as torna ilegais. O Certificado de Boas Práticas de Fabricação é emitido pela ANVISA e atesta que 

determinado estabelecimento cumpre com as boas práticas de fabricação, assegurando a qualidade do 

produto produzido. O intuito da Administração Pública é justamente garantir que as suas necessidades 
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básicas de qualidade sejam atendidas. Das possíveis formas de se aferir graus de qualidade, a forma 

escolhida no edital é aquela que viabiliza a verificação do grau necessitado pela Administração. Desta 

forma, o critério de aferição de qualidade adotado é o pertinente para o caso em tela, pois se trata de 

contratação de produtos para população carente usuária do serviço médico e hospitalar do Município, 

que muitas vezes possui saúde frágil e exposição a diversos fatores de risco, o que requer o uso de 

produtos que tenham uma garantia de boa prática de fabricação.  

Alega a Impugnante que não é razoável exigir Original do Catálogo e Manual Técnico em Português, 

mas não justifica. Bem, a Administração evidentemente necessitará do manual para manuseio adequado 

dos produtos, bem como o catálogo de produtos será imprescindível para certificar a origem de cada 

bem adquirido. Portanto, perfeitamente exigíveis tais documentos. 

A Impugnante alega ainda ser excessiva a Declaração de Atendimento às Especificações e Garantia, 

posto que as empresas que viessem a licitar teriam como prestar assistência técnica a tais produtos. 

Descabida esta alegação, pois o intuito da Administração não é contratar empresas que forneçam 

assistência técnica e sim produtos que atendam às especificações com a respectiva garantia por defeito 

ou vício. Logo, também improcede tal alegação. 

DA DECISÃO 

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a impugnação apresentada por serem absolutamente 

necessárias as exigências contidas no Edital para garantir o fornecimento de produtos com a qualidade 

mínima requerida pela Administração Pública Municipal, subsidiariamente, resolvem: 

1. Receber a petição apresentada pela empresa GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

HOSPITALARES LTDA ME para julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe 

comprovação da representação da empresa. 

 
É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 09 de maio de 2018. 
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