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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/CISAMREC/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2021 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 004/CISAMREC/2021 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL POR IRREGULARIDADE 
EMPRESA IMPUGNANTE:  LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA.  – CNPJ Nº. 04.071.245/0001-60.  
 
Requerente:  Sr. Roque Salvan, autoridade competente 
Assunto:  Impugnação quantos aos descrit ivos dos itens 188, 528, 530 e 531,  da 
Planilha Orçamentária com Especif icação do Produto – Anexo VII,  do Edital .  
 

PARECER JURIDICO Nº. 066/CISAMREC/2021 
 

RELATÓRIO 
 
 Trata-se de pedido de impugnação intentada pela empresa em 
epígrafe,  quantos aos descrit ivos dos itens 188, 528,  530 e 531, da Planilha  
Orçamentária com Especif icação do Produto – Anexo VII,  do Edital.  
 Alega a impugnante,  em sua irresignação, quanto ao item 188, que,  
no caso concreto, não restou esclarecida nem divulgada aos interessados a 
justif icativa para que o item 188 do Anexo VII do Edital esteja acompanhado da 
exigência restr it iva de que deve ser apresentado em blister de 10 a 15 comprimido,  
pretendendo ofertar na l ic itação a marca CARBOLITIUM 300mg na apresentação de 
50CP REV com a apresentação de 25 comprimidos por blister.  
 Alega, ainda, a impugnante, quanto aos itens 528, 530 e 531, que o 
Edital tratou de especif icar marcas para os medicamentos que seriam aceitos, e que 
de acordo com a legislação que rege as l icitações, a indicação de marcas específ icas 
deve ser a exceção, devidamente justif icada, e nunca a regra geral .   
 Requereu ao f inal,  o recebimento da presente impugnação, seu 
conhecimento e provimento, para que o edital fosse alterado nos itens 528, 530 e 
531, permitindo o fornecimento de produtos similares.  
  

 TEMPESTIVIDADE e ADMISSIBILIDADE  
 

   Preliminarmente, é necessário verif icar a admissibil idade e 
tempestividade da presente impugnação. 
   Quanto a tempestividade, dispõe o §1º, do Art. 41 da lei  8.666/93 c/c 
Art. 10.2 do Edital,  que: 

§1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
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habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 
3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2º. 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.     

  Tendo em vista que a petição foi  protocolada em 17/05/2021 
(segunda-feira),  estando f ixada,  para a abertura dos envelopes de habil itação, o dia 
24/05/2021 (segunda-feira) e prorrogada para o dia 01/06/2021, resta caracterizada 
a tempestividade da presente impugnação, devendo, desta forma, ser admitida e 
processada na condição de l icitante,  nos termos dos fundamentos acima 
consignados.  

PARECER 
  
  1.  Alega a impugnante, em sua irresignação, quanto ao item 188,  
que, no caso concreto, não restou esclarecida nem divulgada aos interessados a 
justif icativa para que o item 188, do Anexo VII,  do Edital ,  esteja acompanhado da 
exigência restr it iva de que deve ser apresentado em blister de 10 a 15 comprimido,  
pretendendo ofertar na l ic itação a marca CARBOLITIUM 300mg na apresentação de 
50CP VER, com a apresentação de 25 comprimidos por bl ister.  
 
 O descrit ivo do item 188 do anexo VII do Edital assim estabelece:  
 

CARBON ATO DE L ÍTIO 300 MG (b l i s ter  CON TE NDO 10 ou  15  
compr imid o).  

 
 Tem-se, todavia, que o descrit ivo é formulado a partir das indicações 
dos municípios consorciados ao CISAMREC, através da Câmara Técnica Farmacêutica 
compostas pelos técnicos farmacêutico dos respectivos municípios e, por se tratar 
de medicamento de controle especial,  contendo a substância “l ít io”,  o mesmo não 
pode ser fracionado, conforme determina a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998. 
 Desta forma, a apresentação em blister contendo 25 ou 30 
comprimidos ou cápsulas, torna-se inviável,  podendo causar prejuízos ao erário,  ao 
usuário e ao meio ambiente. Ao erário porque teria que dispensar o fármaco em 
quantidade além daquela indicada pelo médico. Ao usuário, porque se for 
dispensado a ele quantidade além da prescrita pelo médico,  estar-se- ia criando a 
possibi l idade dele ingerir a substância além do indicado. Ao meio ambiente, por 
f im, porque quando for encerrado o tratamento ou for indicado pelo médico outro 
tratamento, sujeitar-se-ia ao indevido descarte da sobra do medicamento. 
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 Tem-se, também, que as prescrições médicas são, em regra, para 
tratamentos de 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias ou 45 dias, conforme indicação do 
médico.  
 Então, se a prescrição médica for, por exemplo, para o uso de 1 (um) 
comprimido ao dia por 10 dias, 15 dias, 30 dias ou 45 dias,  a apresentação de blister 
contendo 25 comprimidos não atenderá o tratamento cl ínico indicado pelo médico,  
uma vez que a farmacêutica não poderá fracionar o blister para a sua dispensação. 
Se o blister contiver 30 comprimidos, por exemplo, atenderá somente a prescrição 
médica para uso de 30 dias,  inviabil izando os tratamentos cl ínicos para 10 dias, 15 
dias ou 45 dias, salvo se fosse fornecido quantidades além da indicada, o que 
causaria prejuízo ao erário.  
 Por estes motivos, os farmacêuticos dos municípios decidiram pela 
apresentação de blister contendo 10 ou 15 comprimidos/cápsulas, sendo inviável  
cotar o item 188 com a apresentação bl ister contendo de 25 comprimidos, pelos 
motivos acima consignados.  
  Desta forma, não se vislumbra qualquer vício, irregularidade ou 
i legalidade quanto a exigência, capaz de macular a competividade do certame, bem 
como estas exigências são estampadas em nossos editais desde, aproximadamente,  
2014, e nunca houve nenhuma impugnação por parte dos l icitantes, além de que, o 
interesse público tutelado por meio da l icitação, é atender ao interesse da rede de 
saúde pública dos entes consorciados ao CISAMREC e da coletividade, e não a do 
particular.  
  
 2.  Alega a impugnante, em sua irresignação,  quanto aos itens 528,  
530 e 531,  que o Edital tratou de especif icar  marcas para os medicamentos que 
seriam aceitos, e que de acordo com a legislação que rege as l icitações, a indicação 
de marcas específ icas deve ser a exceção, devidamente justif icada, e nunca a regra 
geral .  
 Os descrit ivos dos itens 528, 530 e 531, do anexo VII do Edital assim 
estabelecem: 
 

528 –  IN SULIN A GLARGINA 100UI/ML (BASAGLAR-LILLY)  REF IL  
3ML.  
 
530 -  INSULIN A GLARGINA 100UI/ML (LAN TUS)  CANE TA DE SC.  
3ML.  
 
531 -  IN SULINA GLARGINA 100UI/ML (LAN TUS) REF IL  3ML 

 
 Evidentemente, denota-se que os itens especif icam as marcas,  
todavia, tratam-se de medicamentos destinados a atender os usuários do SUS em 
demandas judiciais,  que especif icam a marca que deverá ser fornecida ao usuário,  
não havendo, no comando judicial,  a sua substituição por produtos similares,  
motivo pelo qual houve a especif icação da marca no descrit ivo dos itens, conforme 
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solicitado pelos municípios consorciados correspondentes, caracterizando a 
justif icativa técnica (Art. 7º, §5º, Lei nº. 8.666/93).  
 Data vênia, em parte a impugnante tem razão, de que a indicação de 
marcas específ icas deve ser a exceção e nunca a regra geral ,  porém, em pedido de 
informação anterior,  já lhe havia s ido informada de que se tratavam de itens para 
atendimento de demandas judiciais,  fato que não exime o pregoeiro de tomar as 
medidas necessárias para corrigir o descrit ivo com a indicação de que se trata de 
medicamento judicial,  a  exemplo de outros itens nas mesmas condições, como 
apontado pela impugnante.  
 Ocorre, no entanto,  que as inconsistências e justif icativas foram 
corrigidas através de errata publicada no site em 18/05/2021, dando-se 
conhecimento ao público e aos l icitantes, bem como a prorrogação do prazo para 
entrega das propostas e documentos de habil itação, assim como da data para 
abertura do certame, que, por sua vez, retif icou as irregularidades apontadas.  
 

CONCLUSÃO 
 
 Ante o exposto, entende-se que a autoridade competente pode exigir 
as condições editalícias, amparada pelas legis lações pert inentes e pelo interesse 
público, conforme fundamentos acima consignados, inexistindo irregularidades,  nos 
termos do Edital supra, capazes de macular o presente certame, pois observou-se o 
princípio constitucional da isonomia,  da 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 
legal idade, da impessoal idade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,  da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objet ivo e dos que lhes são correlatos.         
 Ressalta-se, todavia,  que o presente parecer é de caráter facultativo,  
cujo objetivo é o da interpretação dos disposit ivos legais,  não vinculando-o ao ato 
discr icionário do órgão gerenciador competente. 
 
 Criciúma SC, 20 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 

ASSESSOR JURÍDICO CISAMREC 
OAB/SC 25.941 
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