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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO N.º 005/2017 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU 
 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos diversos, devido à necessidade de 
continuidade das ações da saúde. 
 
RECORRENTE: DENTAL CENTRAL LTDA – ME. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/04/2017 às 11h:16min, a secretaria da 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 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 foram apresentados os documentos que 
comprovem a relação entre a pessoa que subscreve ante a empresa. 
 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a empresa DENTAL CENTRAL LTDA – ME alegando: 
 
1) “as exigências contidas no Anexo II do referido Edital a serem apresentadas pelas licitantes, a Carta 

de Credenciamento (item D), expedida pelo detentor do Registro do Ministério da Saúde limita de 
forma absurda e injustificada a competitividade, além de se assumir o risco de tornar até mesmo 
ineficaz o procedimento, posto que o “fabricante” será terceiro estranho ao processo licitatório, 
portanto não há cabimento nem razão plausível para que o órgão exija tais documentos. ” 

 
2) “a possibilidade de ser ofertada duas marcas para um mesmo item e com a possibilidade de escolha 

por parte de qual marca prevalecerá. Cabe ao Pregoeiro somente análises de cunho objetivo, como 
poderia portanto uma decisão baseada pura e simplesmente na escolha prevalecer sobre aspectos 
objetivos?” 

 
3) “a obrigatoriedade de apresentação de marca do medicamento cotado, não vendo a obrigatoriedade 

se cotar apenas entre medicamentos de referência ou genérico, aceitando somente medicamento 
similar, caso não exista no mercado a apresentação de referência e /ou genérico.” 
 

 
DO PEDIDO 
 
Por este motivo, requer “que sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a correção 
necessária do ato convocatório para que afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o 
procedimento que se iniciará.”  
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DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
 
1) CONSIDERANDO O QUESTIONAMENTO QUANTO CARTA DE CREDENCIAMENTO. 
 
Inicialmente, esclarecemos que as especificações e exigências técnicas foram elaboradas com base no 
Termo de Referência, encaminhado à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, bem como, de 
instruções internas, definidas com o intuito de estabelecer rotinas de trabalho padronizadas, visando 
atender ao interesse público e aos dispostos na legislação pertinente. A Pregoeira reitera que esta 
comissão licitatória tem a plena intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os 
ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa, garantindo assim, a ampliação da participação 
das interessadas neste certame. 
 
 
Daí porque, registre-se com o objetivo de atender ao interesse público e aos princípios inerentes à 
Administração Pública, revolve a Pregoeira e por unanimidade da Comissão realizar alteração no 
instrumento convocatório para retirar a exigência contida no Anexo II (item D) expedida pelo detentor do 
registro no Ministério da Saúde, com objetivo de ampliar a competitividade e a igualdade entre os 
participantes. 
 
Vale ressaltar que a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, deve pautar-se pela razoabilidade e pelo 
repúdio ao excesso de formalismo e, com isso, evitar desclassificações por fatos irrelevantes, 
privilegiando a busca pela proposta mais vantajosa.  
 
 
 
2) CONSIDERANDO O QUESTIONAMENTO DA OFERTA DE DUAS MARCAS DISTINTAS PARA O 

MESMO ITEM. 
 
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, ao fazer reanálise do instrumento 
convocatório, verificou que a exigência contida no item 8 – Proposta de Preços – Envelope 01, 
subitem 8.1, alínea b.1), da margem à propostas alternativas.  

 
 
Não se podem vislumbrar alternativas em uma proposta, já que cada item deverá ter suas marcas 
definidas e distintas entre si.  A vedação à proposta alternativa visa impedir que a empresa se locuplete 
de vantagem econômica por meio da utilização de um ardil específico no curso do certame.  
 
Diante dos fatos e pelos princípios da isonomia, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento 
convocatório, a Pregoeira e equipe de Apoio ao detectar que tal exigência da margem para que as 
empresas apresentem propostas alternativas, decidem por unanimidade rever o subitem acima 
mencionado no intuito de garantir o julgamento objetivo das propostas de preços apresentadas, para 
tanto, vedar a apresentação de propostas que contenham duas ou mais marcas EM UM MESMO ITEM. 
 
 
3) CONSIDERANDO A NÃO OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 

REFERÊNCIA OU GENÉRICO. 
 

À Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação foi 
encaminhada á Coordenação de Assistência Farmacêutica (SESAU) do Município de Camaçari, para 
avaliação da impugnação.  
 
Pela Responsável da área técnica da SESAU foi respondido: 
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A partir da criação da ANVISA e da implantação da política dos medicamentos genéricos, foram 
estabelecidos importantes regulamentos sanitários. Esses novos regulamentos alcançaram não somente 
os medicamentos genéricos, mas também os medicamentos similares. Tala fato decorreu da 
necessidade de regulação do mercado farmacêutico brasileiro para aprimorar os critérios de garantia da 
qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, tanto daqueles que já se encontravam no mercado 
quanto dos que viessem a ser registrados na ANVISA. 
 
Dentre outras, a ANVISA publicou em 2003 a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 134/2003, que 
estabeleceu critérios para a adequação dos medicamentos similares já registrados e comercializados no 
Brasil. A referida RDC obrigou os detentores de registro de medicamentos similares a apresentarem 
estudos comparativos com o medicamento de referência tais como, equivalência farmacêutica, perfil de 
dissolução e bioequivalêcia/biodisponibilidade relativa (BD/BE), se aplicável ao fármaco e a forma 
farmacêutica. O objetivo destas determinações é a comprovação da equivalência terapêutica entre o 
medicamento similar registrado e o seu respectivo medicamento de referência. 
 
Portanto, ao se aplicar a exigência de Registro Sanitário, e Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
junto a ANVISA, já conferimos a garantia da segurança, qualidade e eficácia do medicamento. 
 
 
Diante do exposto, ficam mantidas as exigências contidas no instrumento convocatório: 
 
 

DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, resolveu conhecer da impugnação apresentada 
pela empresa DENTAL CENTRAL LTDA – ME, para no mérito, julgá-la como PROCEDENTE EM 
PARTE, para modificar parcialmente as exigências, bem como o edital da licitação em epígrafe.  
 
 

É o parecer, SMJ. 
Camaçari, 26 de abril de 2017. 
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