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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO N.º 057/2018(PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de material médico hospitalar, para atender as 
Unidades de Saúde de município de Camaçari – BA. 
 
DATA DE ABERTURA: 27/04/2018 
 
RECORRENTE: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 24/04/2018 às 16h06min, 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.  

 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante: 
 

“Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com a 

não exigência quanto a alínea “A” que vem assim relacionada: “A - Autorização de 

funcionamento do fabricante do produto cotado expedido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA/MS. Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial 

da União – (VISA/ANVISA)”. Sucede que, tal falta da exigência é absolutamente ilegal, pois 

afronta às normas que regem o procedimento licitatório.(...) ora, na medida que a indigitada 

exigência do Edital está a não exigir refere-se a falta de apresentação face a Autorização 

de Funcionamento do Distribuidor/ Licitante expedido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA/MS, a falta deste documento compromete plenamente o certame, pois 

qual garantia esta Comissão terá do Distribuidor/ Licitante face este documento o mesmo 

não possuir? Não resta dúvida que o ato de convocação de que se cogita consigna presidir 

toda e qualquer licitação, pois quaisquer empresa que não possuem este documento de 

suma importância venham a participar de um ato licitatório de itens tão rigorosos por se 

tratarem de produtos hospitalares.” 
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DO PEDIDO 
 
A impugnante requer em face ao exposto, que seja a presente impugnação julgada procedente, 
com efeito para: Que o campo da exigência editalícia, quanto às exigências técnicas, seja 
sobrescrevida da seguinte forma, seguindo inclusive como exemplo outros editais oriundos 
desta Comissão, e por assim ser de suma importância e segurança: “A - Autorização de 
funcionamento da licitante e do fabricante do produto cotado, expedido pela Agência de 
Vigilância Sanitária – ANVISA/MS”. Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial da 
União – (VISA/ANVISA). Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, 
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei n.º 8666/93. 
 
DO JULGAMENTO 
 
Esclarecemos que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 
encaminhadas à esta Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, o 
presente questionamento foi encaminhado a área técnica da Secretaria de Saúde. Pelo órgão 
solicitante foi informado que houve um erro na confecção do Termo de Referência que deu 
origem ao processo, com a supressão da exigência da Autorização de funcionamento do 
licitante. Passa a exigência “A” a ter a seguinte redação: “Autorização de funcionamento da 

licitante e do fabricante do produto cotado expedido pela Agência de Vigilância Sanitária – 

ANVISA/MS. Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial da União – (VISA/ANVISA)”. 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor 
doutrina, com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos 
da Lei Municipal n.º 803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, 
resolve julgar PROCEDENTE a impugnação, modificando o Termo de Referência e, 
consequentemente, o Edital e prorrogando a data de abertura da presente licitação para 
15/05/2018.  
 
 

É o parecer, SMJ. 
 
 

Camaçari, 26 de abril de 2018. 
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