
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Rua MP-6 nº 304 Qd 16-A Lt 01 Distrito Industrial Monte Horebe - Bairro Margarida Procopio  

Senador Canedo – GO - Fone: (62) 3565-1600 CNPJ 07.640.617/0001-10 Cep 75.254-872 
 

A 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - PA 

Ilmo (a) 

Pregoeiro 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 9/2020-0007 - FMS 

 

  Distribuidora Brasil Com. de Prod. Med Hosp Ltda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita sob o CNPJ nº 07.640.617/0001-10, sediada na Rua MP 6 Nº 304 Qd 16-A 
Lt 01 – Distrito Industrial Monte Horebe, Conjunto Margarida Procópio, Senador Canedo, 
GO, vem TEMPESTIVAMENTE, a V.Sa. interpor: 

 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EDITAL Nº 9/2020-0007 - FMS 

 

  com fulcro no Art. 41§ 2º da Lei 8.666/93 e item 10.7.1.7 do texto editalício, 
pelas razões elencadas abaixo: 

 

1. DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS 

 

2. Constitui como objeto da presente licitação, registro de preço para eventual 
aquisição de medicamentos componentes da farmácia básica, controlados, 
injetáveis e de uso contínuo para atender aos usuários do sus, do município 
de Santa Maria do Pará/PA, tendo como base o processo administrativo nº 
2020007/GAB/PMSMP/PA. 
 

2.1. Em que pese a não complexidade do objeto acima transcrito, o edital em 
comento nos pontos a seguir relacionados, faz exigências que extrapolam 
os limites estabelecidos pela Lei de Regência das licitações em especial o 
item 10.7.1.7 da Documentação Técnica, comprometendo o caráter 
competitivo do certame e cerceando a participação de empresas em 
detrimento de outras, em clara afronta aos preceitos da legislação, 
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tendentes a prejudicar o certame e à lisura do procedimento, com grave e 
evidente prejuízo à administração. Senão, vejamos conforme abaixo: 

 

 

   Item 10.7 – Da Documentação Relativa à Qualificação Técnica 

 

   10.7.1.7 Licença de Operação/Licença Ambiental ou Certidão 
Ambiental, emitida pela SEMA da sede da licitante. Na íntegra, grifo nosso. 

 

O edital exige, na fase de habilitação, na Documentação Técnica, subitem 
10.7.1.7 a apresentação da licença de operação/licença ambiental ou certidão ambiental, 
emitida pela SEMA da sede da licitante.  

 

Vejamos o que diz a Lei 8.666/93 em seu artigo 30: 

 

A documentação relativa a 
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 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 
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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. 

 

 Com base nas decisões trazidas do Plenário do TCU, é possível afirmar que a 
jurisprudência do Tribunal defende, de maneira sólida e pacífica, que a exigência de 
documentos outros que não aqueles arrolados nos artigos 27 a 31 da Lei de licitações são 
ilegais por restringir a competitividade do certame.  

 

 Além disso, a solicitação de documentos não previstos em lei é ato que viola alguns 
dos princípios fundamentais do procedimento licitatório, como a igualdade, isonomia, 
legalidade, impessoalidade e o princípio do julgamento objetivo.  

 

 Esclarecemos que a Lei 6.360, de setembro de 1976 estabelece que as empresas 
que pretendam produzir, fabricar, transformar, (...) embalar, reembalar, importar, exportar, 
armazenar, ou expedir correlatos, destinados a saúde, somente poderão exercer tais 
atividades desde que autorizadas pelo Ministério da Saúde e licenciados pelo órgão sanitário 
das Unidades Federativas em que se localizem. 

 

 Desta forma, não há previsão na legislação sanitária vigente da exigência da Licença 
de Operação/Licença Ambiental ou Certidão Ambiental, emitida pela SEMA da sede da 
licitante, como requisito para funcionamento do estabelecimento. Todavia, 
independentemente da solicitação, o cumprimento dos requisitos de boas práticas, 
estabelecidos na RDC 59/00 é condição para o funcionamento do mesmo, devendo ser 
observado nas inspeções para concessão/renovação de licença de funcionamento ou alvará 
sanitário. 

 

 A licitação não é um fim em si mesmo, mas um instrumento apropriado para o 
atingimento de certas finalidades. O mero cumprimento das formalidades licitatórias não 
satisfaz de modo automático, os interesses protegidos pelo Direito. Portanto é incorreto 
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transformar a licitação numa espécie de solenidade litúrgica, ignorando sua natureza 
teológica. Por isso a lei reduz a autonomia do agente administrativo precisamente para evitar 
equívocos.  

 

 O artigo 27 para habilitação das empresas participantes se a quesitos básicos e 
definidos para habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa à: 

     
        I- Habilitação Jurídica 

II- Qualificação Técnica 

III- Qualificação Econômico-
Financeira 

IV- Regularidade Fiscal e Trabalhista 

V- Cumprimento no disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da CF. 

 

3. JURISPRUDÊNCIA DO TCU 

  

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e não 
constitui por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas pelo 
Poder Público. Tais exigências sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-
operacional ou técnico não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer a caráter 
competitivo do certame, devendo tão-somente constituir garantia mínima suficiente de que 
o futuro contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações contratuais”. 

 

Esta exigência nada acrescenta nem tampouco representa uma garantia sobre o 
objeto da licitação, conforme já dito alhures, apenas afasta licitantes e mancha a lisura do 
certame, porquanto, sua manutenção representa ofensa aos princípios acima elencados, 
dentre outros, infelizmente, beneficiando pouquíssimas empresas que possam atender esta 
exigência. 

 

Ora, todos nós, conhecedores da Lei, que somos, entendemos que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), concede documentação somente àqueles que 
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atendam na íntegra as condições pré-estabelecidas em lei, e que nem mesmo àqueles que 
detêm de documentos infra ilegais, necessariamente é prova de que atenderão os 
municípios e suas exigências.  

 

Assim, o artigo 3º da Lei 8.666/93 estabelece: 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir 
a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa 
para administração e será processada 
e julgada 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 lhe são correlatos.  

 

Maria Paula Dallari Bucci invocou o princípio da razoabilidade para resolver as 
questões irrelevantes ao procedimento, mas que podem comprometer sobremaneira o 
interesse público protegido pela administração. (O princípio da razoabilidade em apoio à 
legalidade, Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política nº 16, Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1996, p.173). 

 

O TCU proferiu interessante decisão sobre as condições de participação em licitação. 
Em julgado de 25.8.2015, admitiu ser válida exigência editálicia como condição de 
participação em licitação, a ser atendida por todos os licitantes (Acórdão 6.047/2018 – TCU, 
2ª Câmara, rel. Min. Raimundo Carreiro) 

 

No caso examinado, tratava-se de uma licitação para contratação de fornecimento de 
CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente. O edital previa que somente poderiam 
participar da licitação os interessados que comprovassem a titularidade de direitos para o 
fornecimento a partir de usina de asfalto “legalmente licenciada”. E exigia que o licitante 
comprovasse a regularidade ambiental – Licença de Operação.  
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A exigência foi reputada originalmente como ilegal pelo TCU, sob o pressuposto de 
que a regularidade ambiental não é prevista como requisito de habilitação no art. 27 da Lei 
8.666. Como somente seriam cabíveis as exigências previstas em lei, a cláusula foi 
considerada indevidamente discriminatória. Isso conduziu inclusive à imposição de multa 
aos servidores envolvidos. Na sequência, o recurso interposto pelos interessados foi provido 
por meio da decisão ora examinada – a qual merece aplauso, eis que consagrou a melhor 
solução para a disciplina da licitação. 

 

O entendimento não é novo no âmbito do TCU. Há acórdãos anteriores que 
consagram a mesma orientação. Nesse sentido confiram-se o Acórdão 247/2009 (Plenário, 
rel. Min. Agusto Shermam) e o Acórdão 870/2010, (Plenário, rel. Min. Augusto Nardes). 

 

A discussão envolve uma distinção que costuma passar despercebida. Os chamados 
requisitos de habilitação (Lei 8.666, art. 27) se constituem apena em uma das categorias de 
condições de participação que constam do ato convocatório de uma licitação. Existem outras 
outras exigências contempladas no edital, que não se enquadram no conceito de requisitos 
de habilitação. Denomino-as de “condições de participação em sentido estrito”. 

        Justin Filho, Marçal 
O TCU e as condições de participação em licitação 

Informátivo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 105, dezembro de 2015, disponível em 
http://www.justen.com.br/informativo, acesso em [data]. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Diante do exposto, requer que seja dado provimento a presente IMPUGNAÇÃO, 
revisando as exigências documentais de habilitação e técnicas, por não ter amparo na lei, a 
fim de que prevaleça a “supremacia do interesse público” sendo atendida como deve ser 
feito. Caso contrário, se mantida a decisão desta douta comissão de licitação, não resta 
dúvida que haverá considerável perda para a Administração Pública.  

 

Esperando estar colaborando com a Administração Pública; 

 

N. Termos    

P. Deferimento 
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Senador Canedo-GO 26 de maio de 2020 

 

 

 

DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED HOSP LTDA 
CNPJ 07.640.617/0001-10 
Frederico Ferreira Franco 

Supervisor/ Procurador 
CPF 716.727.451-87 
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