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PROCESSO ADMINISTRATIVO P.A. nº 058/2020 
IMPUGNAÇÃO Nº. 001/IPE/CISAMREC/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 
EMPRESA IMPUGNANTE:  ALTERMED MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA.  

 
 

DESPACHO/DECISÃO 
 

 Visto, etc...  
 Trata-se de pedido de impugnação do edital do pregão 
supra, proposto pela empresa em referência, sob alegação de que “a 
exigência dos itens que solicitam Blister c/ 10 ou 15 comprimidos, no 
termo de referência, fere o processo licitatório regido pela lei 8.666/93 
em seu princípio mais básico norteador pelas normas que o r egem”. 
Alega que “a indicação ou direcionamento por marca só é admissível se 
restar comprovado que a escolha é a mais vantajosa e a única que 
atende às necessidades da Administração” . Alega que todos os 
distribuidores que possuem suas embalagens na l inha h ospitalar que é 
fabricado especif icamente para atender os processos licitatórios f icarão 
de fora”. Alegou que “ao exigir Blister c/ 10 ou 15 comprimidos, a 
administração obriga as empresas cotarem a l inha farmacêutica, o que 
encarece muito a operação”, e “as apresentação que normalmente são 
vendidas para atender o entes públicos possuem uma quantidade de 20 
ou acima de 30 comprimidos nos bl ister”.  
 Fundamentou seu pedido colacionando jurisprudências do 
TC, todas relacionados a indicação de marcas de determinados 
fabricantes.  
 Requereu, por f im, a reforma do edital possibi l itando a 
cotação de produtos com embalagens hospitalares e com blister de 20 
unidades. 
  

 ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE 
 

   Preliminarmente, é necessário verificar a admissibilidade e 
tempestividade da presente impugnação.    
 
   Dispõe o inciso 9.1 e 9.2, do Art. 9, do Edital de Licitação supra, em 
consonância com os §§ 1º e 2º do Art. 41 da lei 8.666/93 que: 
 

9.1.  Qualquer cidadão poderá sol icitar 
esclarecimentos, providências ou impugn ar os termos 
do presente Edital  por irregularidade,  protocolando o 
pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data f ixada 
para a realização do Pregão.  
 
9.2.  Em se tratando de l icitante,  o prazo para 
impugnação é de até 02 (dois)  dias úteis antes da data 
f ixada para recebimento das propostas. Sendo 

mailto:cisamrec@cisamrec.sc.gov.br


 

Av.  Santos  Dumont ,  1980 –  Salas  03 e 04 -  Bai r ro São Luiz –  CEP:  88.803-200 -  Cr ic iúma (SC)  
CNPJ:  13.791.885/0001-36 -  Fone:  3045-3192 -  CNES:  7363443  

e.mai l :  c isamrec@cisamrec .sc .gov.br  

   Página 2  de 3  
 

intempestiva, a comunicação do suposto vício não 
suspenderá o curso do certame.  

 
 Verifica-se a admissibilidade da presente impugnação, como também a 
sua tempestividade, uma vez que, o protocolo se deu em 20/08/2020 (quinta-feira) e a 
data prevista do certame o dia 26/08/2020 (quarta-feira). 
 

MÉRITO 
 
 Trata-se de pedido de impugnação da empresa em 
referência, que visa a alteração do Edital quanto as exigências dos itens 
que solicitam Blister com 10 ou 15 comprimidos , para fazer constar nos 
descrit ivos dos itens o quantitat ivo de blister com 20 comprimidos, 
conforme suas alegações consignadas no relatório acima.  
 
 Razões não assistem a impugnante!  
 
 A alegação da impugnante quanto a direcionamento em 
razão de indicação de marca não merece guarida, uma vez que não 
apontou quais itens possui indicação de marca e qual a marca indicada, 
tecendo alegações genéricas e colacionando fundamentos sem relação 
com o pedido a que pretende.  
 
 Observa-se claramente nos descrit ivos do Anexo VII que 
inexistem indicações de marcas para os medicamentos em geral ,  
principalmente nos que exigem Blister com 10 ou 15 comprimidos , bem 
como as indicações de marcas é para atendimento específ icos das 
demandas judiciais que houver determinado a marca do fármaco, não 
havendo irregularidade das indicações específ icas, pois visa atender as 
decisões judiciais.  
 
 Quanto a alteração do Edital para incluir bl ister com 20 
comprimidos também não merece guarida.  
 
 Necessário consignar que o presente processo licitatório 
tem como objetivo a aquisição comparti lhada, futuras e eventuais, de 
medicamentos em geral e medicamentos judiciais, para atender os entes 
consorciados a esta inst ituição, e a indicação de bl ister com 10 ou 15 
comprimidos são definidos pelos fa rmacêuticos dos entes em câmaras 
técnicas, e tem como destinatários os usuários do SUS, de acordo com 
as demandas e indicações dos médicos de determinam o quantitat ivo da 
posologia.  
 
 Não há plausividade na intenção da impugnante, pois 
sabe-se que os entes dispensam os medicamentos ao usuários a cada 
trinta dias, de acordo com a indicação do médico, sendo necessário o 
controle desta dispensação para que não haja desperdício, e bl ister com 
20 unidades não atende o usuário durante 30 dias e 40 unidades sujeit a 
ao descarte, pelo usuário, de 10 comprimentos, causando prejuízo ao 
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ente, bem como ao meio ambiente, pois não há controle do descarte 
pelo usuário.  
 
 Tem-se, também, que o fornecimento de fármacos com 20 
ou 30 comprimidos tem apresentações, em regra, cai xa com 500 ou 600 
unidades, e se a demanda do município  for de 120 unidades mês teria 
que se submeter a aquisição de 500 ou 600 unidades, onerando o ente 
na sua escassa dotação orçamentária  mensal.  
 
 Além do mais, tratando-se de Pregão Eletrônico, qualquer  
empresa do território brasileiro poderá participar, desde que atenda ao 
Edital e suas condições, pois o mesmo visa atender ao interesse público  
e a colet ividade, usuários do SUS, sobrepondo-se ao interesse do 
particular, e o edital encontra-se na mais perfeita ordem no que tange a 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e 
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e processada 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  (Art. 3º da Lei nº. 
8.666/93).  
 
 Dessa forma, nos termos dos autos do processo supra ,  
INDEFIRO o pedido formulado pela empresa em referência  quanto a 
alteração do edital, pelos seus fundamentos, inexist indo irregularidades 
passíveis de impugnação, conforme dispõe o inciso 9.1 do Edital supra. 
 
 Publique-se, registre-se, comunique-se e arquive-se. 
 
 Criciúma SC, 24 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 

ROQUE SALVAN 
Diretor Executivo CISAMREC 

Autoridade Competente 
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