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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00697/2017 
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 
MAÇAMBARÁ/RS. 
 

I. DAS PRELIMINARES: 
1. Impugnação     interposta     tempestivamente     pela     empresa     LICIMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, com fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002. 

 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
2. A empresa impugnante contesta especificamente o item 54 do objeto deste edital (Budesonida 

50mcg spray nasal frasco com 120 doses). Alegando que a especificação do item frustra a competição. 
 

 III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
3. Requer a Impugnante: 

a)  Que seja alterada a forma de licitação do item, passando de propostas por frasco para propostas 
por dose. 

 
IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 
4. Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou 
seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, o 
Decreto 5.450/05, em seu artigo 18, dispõe: 

“Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica”. 

 

5. O impugnante encaminhou em tempo hábil, de forma digital, sua impugnação ao Setor de 
Licitações, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas 
normas regulamentares. 

 
6. Quanto ao mérito, cabe analisar que as especificações de todos os itens que contém quantidades 
são especificações mínimas, pois foram essas as características encontradas em pesquisa de mercado 
realizada pelo setor competente. 
  

A empresa usa como exemplo um medicamento que contém mais doses por frasco do que o que 
está sendo licitado, e afirma que o edital prevê a desclassificação de propostas que não tiverem 
enquadradas nas descrições previstas no Anexo I porém, está previsto no edital a desclassificação de 
proposta que não atenda às exigências do edital, o que não impede que um produto que contenha uma 
quantidade por frasco superior à que é pedida participe normalmente. 
  

Cabe ressaltar que o Art. 3º da Lei 8.666/93 prevê que a licitação destina-se a garantir a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração, sendo assim, caso um item ofereça uma proposta que 
seja mais vantajosa, nada impede que este participe da licitação. 
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Quanto ao pedido de alteração para licitar o valor da dose ao invés do frasco, 
mostra-se inviável, pois o que se está licitando é o medicamento como um todo, e este 
trata-se de um produto indivisível, não pode-se adquirir uma quantidade diferente da que 
contém em cada frasco. 

 
V. DECISÃO 

7. Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, para, no mérito, indeferir-lhe provimento, no que tange à 

alteração da forma de licitar o item em discussão, mantendo a data para a sessão pública para 29 de 

maio de 2017. 

 

Maçambará/RS, 19 de maio de 2017. 
 
 
 
 

ALEX WESNER LEMOS 
Pregoeiro – Maçambará-RS 


