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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Número: Nº 010/2022-PE/SRP 

Número do Processo Interno:2022-010-GP 

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico 

Órgão: Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará 

Unidade de Compra: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Município/UF: Ipixuna do Pará/PA 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA 

FARMACIA BÁSICA, UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE 

IPIXUNA DO PARÁ. 
 

I – DA TEMPESTIVIDADE  

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, apresentou impugnação ao 

instrumento convocatório através do Portal de Compras Públicas, no dia 05/02/2022.  

A Lei nº. 10.520/02 é quem dita as normas à modalidade de pregão, no entanto, está 

nada diz com relação à impugnação ao edital. Quem delimita o tema é o Decreto Federal 

nº. 10.024/2019:  

Art. 24: Qualquer pessoa poderá impugnar os 

termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 

forma prevista no edital, até três dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública.  

O prazo para que se possa apresentar razões de impugnação é de até 03 (três) dias 

úteis anteriores à realização da sessão; assim, o recebimento do pedido de impugnação 

é tempestivo. 

II - DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE: 

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 lhe são correlatos (art. 3º 

da Lei de Licitações). 

Os pleitos detalhados da empresa estão disponíveis nos autos do processo e no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br – Pregão Eletrônico 010/2022 – quadro de 

impugnações/esclarecimentos.  

III – DA ANÁLISE DO MÉRITO 
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Inicialmente, cumpre-nos destacar que a elaboração do Instrumento Convocatório do 

Pregão em tela foi realizada de acordo com a solicitação e especificação elaborada pela 

Secretaria requisitante, que possuem conhecimento a respeito do objeto a ser 

contratado pela Administração da Secretaria Municipal de Saúde. 

Verificando o processo licitatório nos termos de referência encaminhado pela secretaria 

requisitante observou-se que a exigência da “Autorização de Funcionamento do 

licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA” será 

solicitada para os medicamentos, e que por um lapso está exigindo de todos os itens. 

Traz o artigo 3º da resolução da diretoria colegiada-RDC Nº 16, de 1° de abril de 2014. 

Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza as 

atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, 

expedição, exportação, extração, fabricação, 

fracionamento, importação, produção, purificação, 

reembalagem, síntese, transformação e transporte de 

medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a 

uso humano, cosméticos, produtos de higiene pessoal, 

perfumes saneantes e envase ou enchimento de gases 

medicinais. Parágrafo único. A AFE é exigida de cada 

estabelecimento que realiza as atividades descritas no 

caput com produtos para saúde. (grifo nosso). 

O Tribunal de Contas da União assim se pronunciou: 

A descrição do objeto de forma a atender às 

necessidades específicas da entidade promotora do 

certame não configura direcionamento da licitação, 

mormente quando não há no edital a indicação de marca 

específica e quando se verifica no mercado a existência 

de outros modelos que poderiam atender 

completamente as especificações descritas no edital” 

(TCU, Acórdão nº 2.829/2015 – Plenário). 

Ao formular o Edital, a Administração Pública deve respeitar os requisitos legais e os 

princípios das contratações públicas, não podendo estabelecer preferências ou 

distinções que restrinjam a competitividade. As exigências apresentadas pelas 

Secretarias solicitantes suprem os fins desejados e, certamente, serão preenchidas por 

diversas empresas, o que garantirá a competitividade e a isonomia necessárias à 

validade do procedimento licitatório, além de atenderem às necessidade da Secretaria 

de Saúde e, consequentemente, de toda a população, bem como do interesse público. 

Nunca se pode perder o foco do principal objetivo dos procedimentos licitatórios, que é 

a prevalência do interesse público. Com advento da Reforma Administrativa perpetrada 

pela Emenda Constitucional nº 19/98, a Administração Pública passou a atuar de forma 

mais eficiente, ou seja, preocupada com os resultados. 

A especificação do objeto e todas as demais exigências constantes do Edital foram 

amplamente debatidas pela Secretaria solicitante na fase interna, de maneira que a 

alteração da especificação configuraria verdadeiro retrocesso no procedimento, além de 

resultar, por óbvio, em determinações não condizentes com a real necessidade da 

Secretaria.  



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 
Trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que conhece mais que ninguém 

e suporta diariamente as demandas a que é submetida. Portanto, é a Administração 

Pública a legitimada a decidir a melhor maneira para a satisfação de seus interesses. 

Neste sentido, socorremo-nos das lições do mestre Marçal Justen Filho: 

A atividade administrativa, ao longo da licitação, reflete 

o exercício de competências criadas e disciplinadas 

por lei. Mas pode a lei tanto disciplinar 

antecipadamente de modo exaustivo o conteúdo e as 

condições da atividade administrativa (competência 

vinculada) como atribuir ao agente estatal uma 

margem de autonomia de escolha em face do caso 

concreto (competência discricionária).  

(...)  

Já a competência discricionária envolve uma disciplina 

legal não-exaustiva. O agente recebe o poder jurídico 

de escolher entre diversas alternativas, incumbido-

lhe realizar uma avaliação quanto à solução mais 

satisfatória para o caso concreto.  

(...)  

Reservou-se à Administração a liberdade de escolha 

do momento da realização da licitação, do seu objeto, 

da especificação, de condições de execução, das 

condições de pagamento, etc. Essa competência 

discricionária exercita-se no momento preparatório e 

inicial da licitação. Uma vez realizada essas escolhas, 

exaure-se a discricionariedade e não mais pode ser 

invocada – ou mais corretamente, se a Administração 

pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará 

sujeita a refazer toda a licitação. (JUSTEN FILHO, 

Marçal. Pregão: comentários à legislação do pregão 

comum e eletrônico. São Paulo: Dialética, 2013) (grifos 

nossos). 

Desta forma, cabe à Administração Pública, utilizando-se das prerrogativas que lhe são 

conferidas diante do poder discricionário, decidir qual a melhor maneira de alcançar 

seus objetivos institucionais, sendo de sua exclusiva competência a definição de todas 

as exigências do instrumento convocatório.  

Pode-se afirmar que a Administração Pública, ao definir o objeto, a especificação, 

requisitos de participação ou os critérios de seleção do vencedor no instrumento 

convocatório exerce seu juízo de conveniência e oportunidade, conferido por Lei.  

Não é demais lembrar, que não cabe ao particular determinar o que melhor atende a 

Administração Pública. Cabe, sim, aos Administradores Públicos estabelecerem o que 

melhor satisfaz o interesse público, cumprindo, obviamente, com todos os princípios 

constitucionais e legais atinentes, o que se entende estar devidamente respeitado neste 

processo licitatório.  

A maior economicidade se apresenta quando a Administração assume o dever de 

realizar a contratação menos onerosa e o particular se obriga a realizar a melhor e mais 
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abrangente condição de fornecimento. A vantagem para a Administração também se 

traduz em benefício para a sociedade, não sendo salutar, com efeito, que o interesse 

privado de cada licitante seja maior ao interesse coletivo de obter uma contratação mais 

vantajosa. 

Veja-se que a exigência mencionada encontra seu fundamento legal na Lei nº 6.360/76 

que, em seu artigo 50 (com as alterações da Lei nº 13.097/2015), condiciona o 

funcionamento da empresas de que trata à Autorização da ANVISA. Vejamos alguns 

dispositivos da citada Lei: 

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância 

sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as 

drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 

bem como os produtos de higiene, os cosméticos, 

perfumes, saneantes domissanitários, produtos 

destinados à correção estética e outros adiante 

definidos.  

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, 

transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, 

reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir 

os produtos de que trata o Art. 1º as empresas para tal 

fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos 

estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão 

sanitário das Unidades Federativas em que se 

localizem.  

Art. 50. O funcionamento das empresas de que trata 

esta Lei dependerá de autorização da Anvisa, 

concedida mediante a solicitação de cadastramento de 

suas atividades, do pagamento da respectiva Taxa de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária e de outros 

requisitos definidos em regulamentação específica da 

Anvisa. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

(grifo nosso). 

O Decreto 8.077/2013 regulamenta as condições para o funcionamento de empresas 

sujeitas ao licenciamento sanitário, estabelecendo também que o exercício das 

atividades relacionadas no art. 1º da Lei 6.360/76 dependerá de autorização da Anvisa 

e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos estados, 

Distrito Federal e municípios.  

Art. 2º O exercício de atividades relacionadas aos 

produtos referidos no art. 1º da Lei nº 6.360, de 1976, 

dependerá de autorização da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento dos 

estabelecimentos pelo órgão competente de saúde 

dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

observados os requisitos técnicos definidos em 

regulamento desses órgãos. 

Por fim, a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA – RDC nº 16, de 1° 

de abril de 2014 regulamenta a exigência da chamada AFE no âmbito da atividade 

fiscalizatória da ANVISA: 
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Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza 

as atividades de armazenamento, distribuição, 

embalagem, expedição, exportação, extração, 

fabricação, fracionamento, importação, produção, 

purificação, reembalagem, síntese, transformação e 

transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos 

destinados a uso humano, cosméticos, produtos de 

higiene pessoal, perfumes saneantes e envase ou 

enchimento de gases medicinais. Parágrafo único.  

A AFE é exigida de cada estabelecimento que realiza 

as atividades descritas no caput com produtos para 

saúde. 

Vê-se, assim, que, ainda que tratada pela RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA 

DA ANVISA – RDC nº 16, de 1° de abril de 2014, a exigência da AFE têm seu 

fundamento de validade retirado da Lei nº 6.360/76, tratando-se, assim, de requisito 

previsto em lei especial para funcionamento das empresas que trabalham com produtos 

sujeitos à fiscalização da ANVISA.  

Neste pleito, em havendo determinação legal impondo a apresentação de um 

documento, sua exigência não se torna excessiva, nem compromete, restringe ou frustra 

o caráter competitivo do procedimento licitatório, estando em consonância com o 

disposto no art. 3º, § 1º, I, 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.  

§ 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. 

Por outro lado, em havendo fundamento legislativo, reveste-se de legalidade a exigência 

da AFE com fulcro na autorização dada pelo art. 30, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 

IV - CONCLUSÃO  
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DECIDE-SE pela IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO tendo em vista 

que a exigência do documento solicitado no edital tem base legal para que possa ser 

solicitado por esta administração. 

 

Ipixuna do Pará/PA, 08 de fevereiro de 2022. 

 

 
 

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 
PREGOEIRO 
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