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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  
 
 

DECISÃO 
 

 Visto, etc...  
 
 Trata-se de pedido de impugnação intentada pela empresa em 
epígrafe, quantos aos descrit ivos dos i tens 188, 528, 530 e 531, da Plani lha 
Orçamentária com Especif icação do Produto – Anexo VII, do Edital.  
 
 Alega a impugnante, quanto ao item 188, que no caso concreto 
não restou esclarecida nem divulgada aos interessados a justif icat iva 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 icitação a marca CARBOLITIUM 300mg na apresentação de 50CP 
REV com a apresentação de 25 comprimidos por bl ister.  
 
  Quanto aos itens 528, 530 e 531, alega 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 ic itações, a indicação de marcas específ icas deve 
ser a exceção, devidamente justif icada, e nunca a regra geral. 
 
 Sem maiores descrições, acompanho o parecer jurídico nº. 
066/CISAMREC/2021, de lavra do Dr. Gidião Barros, o qual corroboro pelos 
seus termos, e que passa a fazer parte desta decisão. 
 
 Dessa forma, conheço da impugnação quanto a sua 
admissibi l idade e tempestividade e, no mérito, acompanhando o parecer 
jurídico acima consignado, INDEFIRO o pedido formulado pela empresa em 
referência, mantendo-se as condições estabelecidas no edital pelo seus termos, 
uma vez que inexistem qualquer t ipo de vício ou irregular idades no ato 
convocatório capaz de macular os pr incípios l icitatórios que o regem. 
 
 Publ ique-se, registre-se, comunique-se e arquive-se. 
 
 Criciúma SC, 21 de maio de 2021. 
 
 
 

ROQUE SALVAN 
Diretor Executivo CISAMREC 
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