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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO - 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

008/CISAMREC/2020 
 

 

A/C – ILMA. SRA. PREGOEIRA DESIGNADA – Maria Da Graça Ronsoni 

 

 

 

IMPUGNANTE: ILG COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 20.657.155/0001-02, com sede à Rua Itacolomi, 377, La Salle, Pato 

Branco, PR, CEP 85505-050. 

 

IMPUGNADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - 

CISAMREC, com sede administrativa à Av. Santos Dumont, 1980, Salas 03 e 04, 

Criciúma/SC. 

  

Serve a presente para, na melhor forma admitida em direito, respeitosamente, 

IMPUGNAR O EDITAL EM EPÍGRAFE, com fulcro nos fatos e fundamentos que a 

seguir passa a expor: 

 

A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, como condições de 

transporte e entrega, exige, no ITEM 15.5: 

 

“15 – DO PRAZO, CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ENTREGA 

(...) 

15.5. Quando a empresa participante for distribuidora, portanto, não titular do 

registro do produto no Ministério da Saúde, deverá disponibilizar, quando 

solicitado, documento com data recente, comprovando autorização legal 

especifica do titular para comercialização e distribuição do produto (Lei nº 

6.360/1976, Portaria MS nº 2.814/98, e nº 802, de 07/04/99), incluindo-se 

relatórios de análises de controle de qualidade;” 
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Ainda, referida exigência também fora transcrita para a proposta da ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS – Cláusula 3ª, §4º (pg. 26): 

 

”§4ª. Quando a empresa participante for distribuidora, portanto, não titular do 

registro do produto no Ministério da Saúde, deverá disponibilizar, quando 

solicitado, documento com data recente, comprovando autorização legal 

especifica do titular para comercialização e distribuição do produto (Portaria. MS 

nº 2.814, de 29.05.98, e nº 802, de 07/04/99), incluindo-se relatórios de análises 

de controle de qualidade; 

 

Contudo, tal “autorização” não pode ser exigida como prova de 

qualificação técnica, ainda que relacionada somente ao transporte e entrega da 

medicação, por determinação contida no art. 37, XXI, da Constituição Federal, só 

podem ser impostas exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações, vejamos: 

 

Art. 37. 
(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
 

 Com efeito, visando atender ao disposto na Constituição, a Lei nº 8.666/93 

disciplina a matéria fixando em seu art. 30, a documentação necessária para 

a comprovação da qualificação técnica, limitando esta aos quatro incisos do 

caput: 

 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
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licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

quando for o caso. 
 

Os requisitos de qualificação técnica são considerados do tipo 

numerus clausus, possibilitando apenas que lei especial fixe outros requisitos 

para habilitação técnica fora daqueles constante do rol do art. 30 supracitado, 

inexistindo amparo legal quanto à exigência de “AUTORIZAÇÃO LEGAL 

ESPECÍFICA DO TITULAR PARA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO 

PRODUTO”. 

 

A referida “autorização” vem a ser um documento, expedido pelo 

laboratório produtor do medicamento, fabricante, que, em tese, credenciaria o 

fornecedor distribuidor a comercializar seus produtos. 

 

Entretanto, é de se observar que tal exigência em certames licitatórios 

afronta os princípios da impessoalidade e da razoabilidade, previstos nos arts. 

1º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, pois permitiria que os laboratórios 

determinassem, por meio do credenciamento, quais empresas seriam hábeis a 

participar do certame. 

 

Por certo que tal exigência, torna evidente a restrição à ampla 

competitividade e a ofende o princípio da isonomia, com consequente redução à 

possibilidade de seleção da proposta mais vantajosa, objetivo primordial do 

certame. 
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Destaca-se, assim, que que a exigência em questão, frustra a livre 

concorrência e a ampla acessibilidade às licitações, tornando vulnerável o direito 

à saúde. 

 

Ademais, levando em conta que o Laboratório Fabricante é 

CORRESPONSÁVEL legal pela qualidade e eventuais consequências 

negativas do uso das medicações por ele fabricadas, resta evidenciado 

que a exigência da “autorização” para a licitante na qualidade de 

distribuidora de medicamentos se materializa tão somente em 

formalismo excessivo e desarrazoado! 

 

Ainda, é preciso esclarecer que em momento algum o Edital motiva de 

forma clara e precisa a necessidade da referida “autorização”, sendo que o 

princípio da motivação deve balizar o certamente em questão, evidenciando as 

vantagens que a documentação em comento trará ao Interesse Público almejado, 

as quais devem ser explicitadas de forma técnica, clara e congruente! 

 

Por fim, vale ressaltar que as distribuidoras de medicamento não 

necessitam de nenhum tipo de “autorização” dos laboratórios fabricantes para 

seu regular funcionamento, as autorizações necessárias são emitidas junto à 

ANVISA, órgão regulador responsável por certificar o reenchimento dos requisitos 

necessários ao desempenho da atividade, as quais a Impugnante possui e a 

credenciam em termos de qualidade e técnica a cumprir o objeto do certame. 

 

 Isto posto, reivindica-se seja conhecida e acolhida a presente 

Impugnação, em todos os seus termos, para que Vossa Senhoria se digne excluir 

completamente a exigência da apresentação de “AUTORIZAÇÃO LEGAL 

ESPECÍFICA DO TITULAR PARA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO 

PRODUTO” (ITEM 15.5 do Edital e Cláusula 3ª, §4º da Ata de Registro), visando 
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evitar que simples formalismo exacerbado, exigência inócua e/ou vedação 

desarrazoada, impeçam a Administração Pública de buscar o melhor preço, 

objetivo maior e primordial do certamente que se realizará! 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Pato Branco, 21 de Dezembro de 2020. 

 

 

_______________________ 
Randas Vogel 

OAB/PR nº 78.191 
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