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Ao 
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ 
DO ESTADO DO PARÁ 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO ELETRONICO n.º 010-22 
Objeto: Impugnação ao edital 

 
 
 
 
 
 
 
A Empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica, 

inscrita no CNPJ sob o n° 12.889.035/0001-02, sediada da Rua Dr. João 
Caruso, n.º 2115, Bairro Industrial, Erechim/RS, por intermédio de seu 
representante legal, Sr. Sedinei Stievens, brasileiro, empresário, inscrito 
no CPF sob o nº 004.421.050-70, vem mui respeitosamente, com fulcro no 
§2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, apresentar 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME, pelos 
motivos de fato e de direito que passa a expor: 

 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
 
A Lei 8.666/93 que instituiu normas gerais sobre licitações, 

preceitua em seu art. 4, §2º, que: 
 

“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 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”. 

  
No caso em tela, a data e hora da abertura da sessão pública 

para abertura das propostas está marcada para o dia 11/02/2022, com o 
que prazo para interpor impugnação deveria ser até o dia 08/02/2022. 
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II – DOS FATOS 
 

A presente licitação foi instaurada pelo Município de Ipixuna 
do Pará, na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 10/2022, para a 
aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde e suprir 
as necessidades deste Ente Público, conforme constados no referido 
edital.  

 
Contudo, ao averiguar as condições para participação no pleito 

em voga, deparou-se a mesma com a exigência formulada nas condições 
de qualificação técnica para habilitação do edital, na cláusula 19.1.2.2, 
que prevê que: 

 
 
 
 
Ocorre que tal exigência é ilegal, nos termos postos, se revela 

ilegal, pois enseja restrição ao caráter competitivo do certame, pois limita 
a participação de empresas que a realização de forma própria o 
transporte dos produtos, o que, inclusive, é a exceção do mercado. 

 
III – DO DIREITO  
 
No caso em tela, trata-se de licitação que tem por objetivo, a 

aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Município, 
bem como que se busca, por certo, a mais ampla competitividade, 
verificou-se a existência de cláusula ilegal, constante nos documentos 
exigidos para qualificação técnica das empresas licitantes no edital, que 
restringe o caráter competitivo do certame. 

 
Excelência, é sabido que a maior parte das distribuidoras de 

medicamentos do País utiliza-se de transporte terceirizado para a 
entrega dos produtos que comercializam, sendo que estas 
transportadoras é que possuem a respectiva AFE para transportar, não 
as distribuidoras, porquanto, como dito, o transporte, inclusive por 
questões econômicas é terceirizada. 

 
Ou seja ao fixar no item 19.1.2.3 que as licitantes tem de ter 

AFE – autorização de funcionamento de empresa – expedida pela 
ANVISA, inclusive para transportar, que na maior parte das empresas do 
segmento é exercido por empresas terceirizadas, edital acaba por criar 
exigência que se reveste de ausência justificativa técnica, além de limitar, 
sem fundamento o caráter competitivo do certame.  
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Com efeito, é deveras salutar que a Administração objetive que 

os licitantes comprovem que tem capacidade técnica e, ainda, estejam 
preocupados de estarem em dia com a ANVISA, possuindo a respectiva 
AFE. 

 
Entretanto, como a maior parte das empresas terceiriza o 

serviço de transporte e entrega, inclusive, para empresas de excelente 
capacidade técnica e que, inclusive, possuem AFE de transporte, já que 
fazem o transporte, inclusive, de medicamentos, mostra-se 
desproporcional e ilegal exigir e limitar, dada a redação atual, a 
participação de apenas distribuidoras que realizam, eventualmente, de 
forma direta o transporte e entregas de medicamentos, pois, com o devido 
acato ao exigir AFE da licitante de transporte é isso que ocorre. 

 
No caso em tela, a redação do item 19.1.2.3 deve, com o devido 

acato, ser revisto, a fim de não limitar a participação de empresas 
interessadas, a fim de que preveja a possibilidade de apresentação de 
AFE de transportadora, em substituição a AFE de transporte da própria 
licitante, haja vista que, como dito, a maior parte das empresas não 
realiza o transporte de medicamentos de forma direta, mas de forma 
terceirizada. 

 
Logo, tais empresas não tem AFE de transporte e, assim, deve 

ser exigida AFE de transporte da transportadora, pois, se assim não o for, 
haverá indevida e ilegal restrição ao caráter competitivo, pois em regra 
as distribuidoras tem AFE para armazenar, distribuir e expedir 
medicamentos, mas não para transportar, pois, como referido não fazem o 
transporte de medicamentos de forma direita, isto é, própria.  

 
É evidente que a cláusula 19.1.2.3 na forma posta limita a 

participação de empresas que também tenham AFE de transporte o que é 
exceção.  
 

Por isso, não se mostra razoável exigir que as empresas 
licitantes, quando na prática terceirizam o transporte, por meio de 
transportadoras que possuem AFE de transporte, tenham que ter AFE 
para transportar, quando a maior parte das distribuidoras não realiza o 
transporte de forma direta. 

 
Tal exigência de que a empresa licitante tenha que ter AFE de 

transporte, sem abrir possibilidade de que as empresas que terceirizam o 
transporte apresentem AFE de empresas de transporte acaba por cercear 
e limitar a competição, pois impede que empresas como a INOVAMED, 
com mais de 11 (onze) anos de atendimento a órgãos públicos possa ser 
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habilitada, pois não tem AFE de transporte, pois não realiza o transporte.  
 
Além dos argumentos deduzidos, convém dizer que a exigência, 

além de não ter base legal, viola os princípios da proporcionalidade 
(razoabilidade), da economicidade, da proposta mais vantajosa, tornando-
se ilegal a exigência, porquanto o artigo 3º, caput, da Lei n.º 8.666/93 
prescreve que: 

 
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.  

 
      O inciso I, do parágrafo primeiro, do artigo 3º do referido 
diploma legal, estabelece que: 

 
“§ 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, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, 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, ressalvado o disposto 
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, 
de 23 de outubro de 1991;                   (Redação dada 
pela Lei nº 12.349, de 2010)” 

 
Ainda, o parágrafo quinto do artigo 7º do referido diploma legal 

estabelece que: 
 
“§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto 
inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 
características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, 
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previsto e discriminado no ato convocatório.” 
 
No caso em tela, como visto a condição exigida no edital de a 

própria empresa licitante ter AFE de transporte se revela limitadora e 
ilegal, porquanto, conforme exaustivamente indicado, o transporte, em 
regra, é terceirizado, desta forma deveria se permitir a apresentação de 
AFE de transporte de transportadora, não da licitante, seja distribuidora 
de medicamentos, seja, inclusive, quiçá, a própria indústria 
(laboratórios).  

 
Por isso, requer seja revista a ilegal exigência contida na 

cláusula 19.1.2.3 do edital, a fim de permitir que as empresas licitantes 
que não realizam transporte de medicamentos de forma direita e própria 
possam apresentar AFE de transporte de transportadora que irá realizar 
o transporte e entrega dos medicamentos que esta municipalidade vier a 
adquirir, pelos fundamentos acima deduzidos. 

 
 

IV – DOS PEDIDOS 
 
ANTE O EXPOSTO, requer seja recebida e processada a 

presente IMPUGNAÇÃO, em todos os seus termos, a fim de que seja 
revista a ilegal exigência contida na cláusula 19.1.2.3 do edital, a fim de 
permitir que as empresas licitantes que não realizam transporte de 
medicamentos de forma direita e própria possam apresentar AFE de 
transporte de transportadora que irá realizar o transporte e entrega dos 
medicamentos que esta municipalidade vier a adquirir, pelos 
fundamentos acima deduzidos. 

.  
 

Erechim/RS, 05 de fevereiro de 2022. 


