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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

Edital Pregão Nº 022/2019, cujo objeto é a “Registro de Preços Para Futura e 
Eventual Aquisição de Medicamentos, Para Atender A Secretaria De Saúde Deste Município”. 

 
 

PRELIMINARMENTE 
No dia 03 de setembro de 2019, foi encaminhado via e-mail ao Setor de Licitações e 

Contratos do município de Juscimeira - MT, a IMPUGNAÇÃO ao Edital Pregão Presencial nº 
022/2019, pela empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, sob a qual 
passamos a nos posicionar no prazo legal. 

 
Inicialmente, cumpre registrar que o item 4.1, do Edital impugnado prevê que a 

impugnação deverá ser apresentada até 03 dias úteis antes da data de inicio da licitação (grifo 
nosso). 

 
4.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer 
licitante, no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, dirigidas ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Juscimeira, devendo ser 
protocolizadas no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, 
situada na Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, 210 – Bairro Cajus – Juscimeira – 
MT. 

 
A contagem do prazo para impugnação se faz com base no art. 110 da Lei 8.666/93, 

nos termos da previsão do artigo 9º da Lei nº 10.520, tendo por termo inicial a data estabelecida 
para o dia da apresentação da proposta. Assim, verifica-se que a presente solicitação é 
TEMPESTIVA, uma vez que foi fixado o dia 09 de setembro para a realização da sessão, e na 
forma da contagem geral de prazos não se computa o dia do início.  

 
Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade da referida impugnação,ou 

seja,apreciar se a mesma foi interposta dentro do Prazo estabelecido para tal. 
 

Dada a tempestividade da impugnação, esta Pregoeira, analisando as razões 
apresentadas pela impugnante, passa ao mérito. 

 
DO MÉRITO 
Ainda assim, em consideração ao direito de petição, constitucionalmente 

resguardado, passamos a análise dos fatos ventilados na impugnação. 
O impugnante alega em Suma que o Edital necessita da retirada das exigências 

formuladas nas Clausulas 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPACÃO, item 3.5.2 e 4 DA 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES, item 4.1, subitem “4”. 

 
 
DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

 
 

Em suma, a empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, Inscrita 
no CNPJ sob o nº 12.889.035/0001-02, sediada na Rua  Rubens Derks, 105, Loteamento 
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Rubens Derks, Bairro Industrial, Erechim/RS, interpôs Pedido de Impugnação do Edital do 
Pregão Presencial SRP nº 022/2019, pelas alegações abaixo mencionadas. 

 
 

DO PEDIDO: 
Diante do exposto, a empresa Impugnante Requer: 

 
 

1 – A Retificação e/ou adequações do Edital do Pregão Presencial nº 022/2019; da 
Cláusula “3”, item “3.5.2”. 
 
2 – Clausula “4” item “4.1.4” 

 
 
 
DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E DA DECISÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE 
APOIO 
 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.” 

 
 

DO PARECER JURIDICO 

 
PARECER JURÍDICO 

CONSULENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO 
PRESENCIAL 22/2019 

 

 

 

I. O RESUMO DOS FATOS. 

 

O Município de Juscimeira encaminha-nos, para emissão de parecer 
jurídico, impugnação manejada pela empresa Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda. em face 
cláusulas do instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 022/2019. 

 

A impugnação centra-se nos itens 3.5.2 e 4 do edital, 
postulando, em síntese: 

 

 
a) Retificação da cláusula “3”, item “3.5.2”, para que passe a constar a proibição de participar 

da presente licitação tão somente relativa às empresas suspensas e impedidas de licitar e 
contratar no âmbito interno do ente federativo; 
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b) A inconstitucionalidade da cláusula “4” item 4.1”4”, que exige a apresentação Certificado 

de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de medicamentos, produtos para saúde 
e insumos farmacêuticos 

 
Eis a sucinta delimitação do assunto, passaremos doravante a expor os 

motivos pelos quais a impugnação deve ser parcialmente acolhida. 

 
II. OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

De introito, importante trazer à baila que as sanções impostas aos 
licitantes, seja por descumprimento do contrato, seja por prática de 
conduta inidônea, vêm dispostas, no que toca à presente impugnação, 
nos arts. 87, inciso III, da Lei de Licitações e art. 7º, da Lei nº 10.520/02. 
Ambos os dispositivos prescrevem: 

 
" Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
(...) 

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos”. 

 

 
“Art. 7º Quem, convocado  dentro  do  prazo  de validade da sua 
proposta, não celebrar  o  contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta, falhar 
ou fraudar na execução do  contrato,  comportar-se de modo 

inidôneo  ou  cometer  fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais”. 

 
A celeuma reside em saber se referidas sanções inabilitam os licitantes 

apenados apenas no âmbito dos órgãos responsáveis pela reprimenda ou se devem se estender a toda a 
Administração Pública, independentemente de que esfera for. 
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Como bem ressaltado pela impugnante, no âmbito do Tribunal de 
Contas da União já resta sedimentado o entendimento de que o art. 87, inciso III, da Lei de Licitações, 
assim como o art. 7º, da Lei nº 10.520/02, tem aplicação restrita no âmbito do ente público 
sancionador – na se irradiando aos demais: 

 
“A sanção de impedimento para licitar e contratar prevista art. 
87, inciso III, da Lei 8.666/1993 produz efeitos apenas em relação 
ao órgão ou entidade sancionador, enquanto que aquela 
prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 produz efeitos apenas no 
âmbito interno do ente federativo que a aplicar” (TCU, Acórdão 
1003/2015-Plenário, julgamento: 29/04/2015, Relator: Min. Benjamin Zymler). 

 
O Tribunal de Contas de nosso Estado também possui prejulgado no 

mesmo sentido, dada a utilização do termo “Administração” no inciso III do art. 87, da Lei de Licitações, 
enquanto empregada a expressão “Administração Pública” no inciso IV do mesmo artigo: 

 
“Licitações e Contratos. Sanções administrativas. Artigo 87, III e IV, da Lei 
nº 8.666/93. Alcance. 

a) A sanção administrativa de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, 
prevista no artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93, tem alcance 
restrito, isto é, aplica-se tão somente no âmbito do Poder ou 
Órgão autônomo sancionador, estendendo-se a todos os 
órgãos e entidades a ele vinculados.  
b) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 
8.666/93, tem alcance amplo, ou seja, aplica-se a toda a 
administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios” (TCE/MT. PREJULGADO Nº 1, 
DOC, 01/06/2015) 

 
Não obstante o posicionamento uníssono nas referidas cortes de 

contas, em sentido contrário trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como do 
Supremo Tribunal Federal, merecendo destaque um julgamento deste último, donde sobressai, 
inclusive, referências ao primeiro: 

 
[...] A doutrina e jurisprudência majoritárias são 
pacíficas quanto à extensão dos efeitos da declaração de 
inidoneidade a todos os órgãos Públicos, não se 
limitando, portanto, ao âmbito do Ente que aplicou a 
referida medida, sendo que o Superior Tribunal de 
Justiça aplica esse entendimento até mesmo para a 
penalidade de suspensão, veja-se: ‘É irrelevante a distinção 
entre os termos Administração Pública e Administração,  por  isso  que  
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ambas  as   figuras (suspensão  temporária   de  participar  em  licitação   
(inc. 
III) e declaração de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a 
não-participação em licitações e contratações futuras. A 
Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas 
funções, para melhor atender ao bem comum. A limitação dos 
efeitos da 'suspensão de participação de licitação'  não  pode 
ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do 
desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a 
Administração se estendem a qualquer órgão da Administração 
Pública’ (REsp 151.567/RJ, Relator: Ministro Peçanha Martins) 
‘Como bem acentuado pela Insigne Subprocuradora- -Geral da 
República, Dra. Gilda Pereira de Carvalho Berger, não há 
ampliação punitiva ao direito da Recorrente, tão-somente a 
irrepreensível aplicação da letra da lei: ‘(...) verifica-se que a 
sanção de suspensão prevista no inciso II, do art. 87, na forma 
com que foi disposta, aplica-se  a  todo e  qualquer  ente  que,  
componha a Administração Pública, seja direta ou indireta, 
mesmo porque esta se mostra una, apenas descentralizada para 
melhor executar suas funções:’ (fl. 189) A Administração Pública 
é a acepção subjetiva de Estado-administrador e sua natureza 
executiva é única. Apenas as suas atribuições são distribuídas de 
forma descentralizada, para melhor gerir o interesse de sua 
comunidade.’ (STJ – RMS 9707/PR, Relatoria: Ministra Laurita 
Vaz) [...] O eminente Procurador-Geral da República, autoridade 
apontada  como  coatora,  ao declarar a inidoneidade da parte 
impetrante para licitar e/ou contratar com a União (e não 
apenas com órgãos integrantes do próprio Ministério Público da 
União),  agiu  na  linha  de  orientação  jurisprudencial firmada 
pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 174.274/SP, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, v.g.): “(...)  -  É 
irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública e 
Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão 
temporária de participar em licitação (inc. 
III) e declaração de  inidoneidade  (inc.  IV)  acarretam ao licitante a 

não-participação em licitações e contratações futuras. - A 
Administração Pública é una, sendo descentralizadas 
as suas funções, para melhor atender ao bem comum. - 
A limitação dos efeitos da 
 ‘suspensão de participação de licitação’ não pode 
ficar restrita a um órgão do poder público, pois os 
efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito 
para contratar com a Administração se estendem a 
qualquer órgão da Administração Pública. Recurso 
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especial não conhecido.” (REsp 151.567/RJ, Rel. Min. 
FRANCISCO    PEÇANHA    MARTINS    –    grifei)    “I    -    A 
Administração Pública é una, sendo, apenas, descentralizado o 
exercício de suas funções. II - A Recorrente    não    pode    
participar    de    licitação promovida pela Administração  Pública,  
enquanto persistir a sanção executiva, em virtude de atos ilícitos 

por ela praticados (art. 88, inc. III, da Lei n.º 8.666/93). Exige-se, 
para a habilitação, a idoneidade, ou seja, a capacidade 
plena da concorrente de se responsabilizar pelos seus 
atos. III - Não há direito líquido e certo da Recorrente, 
porquanto o ato impetrado é perfeitamente legal. IV - 
Recurso improvido.” (RMS 9.707/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ – 
grifei). Sendo assim, em face das razões expostas, com fundamento 
nos poderes processuais outorgados ao Relator da causa (RTJ 
139/53 – RTJ 168/174), denego o presente mandado de 
segurança. Arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 
07 de abril de 2014.Ministro CELSO DE MELLO Relator (MS 30947 
DF. DJe-071 DIVULG 09/04/2014 PUBLIC 10/04/2014. 
Julgamento 7 de Abril de 2014. Relator Min. CELSO DE MELLO) 
(original sem grifos) 

 

Na esteira desse entendimento a Advocacia-Geral da União (AGU), por 
intermédio da Consultoria-Geral da União, já havia exarado o Parecer nº 087/2011 DECOR-CGUAGU, 
defendendo o entendimento de que ambas as sanções devem ser estendidas a toda à Administração 
Pública e não somente ao próprio órgão sancionador. 

 Desse modo, dada a divergência de posicionamento quanto ao tema, perfilhamo-nos ao 
entendimento sedimentado no âmbito dos tribunais superiores de justiça, assim como apregoado pelo 
ilustre professor Marçal Justen Filho1, para reconhecer que a Administração, em relação ao item 3.5.2 
do edital, agiu conforme a lei e dentro de seu poder de discricionariedade, de tal sorte que a impugnação 
há de ser julgada improcedente nesse aspecto. 

 
De outra banda, no que toca ao disposto nos itens 8.1.5, alíneas “b” e 

“c”, que exigem dos licitantes a apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle 
(BPF e C), assim como o exigido no item 4.1, 4, do Termo de Referência, ao versar sobre a Certificação de 
Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem (CBPDA), julgamos estar com razão a Impugnante, de 
tal sorte que referidas exigências exorbitam daquelas dispostas no art. 30, da Lei de Licitações. 

___________________ 
 

1 Segundo o qual “(...) não haveria sentido em circunscrever os efeitos da  ‘suspensão  de  participação de licitação’ a 
apenas um órgão específico. Se um determinado  sujeito  apresenta desvios de conduta que o inabilitam para contratar 
com a Administração Pública, os efeitos dessa ilicitude se estendem a qualquer órgão. Nenhum órgão da Administração  
Pública  pode  contratar com aquele que teve seu direito de licitar ‘suspenso’. A menos que lei posterior atribua 
contornos distintos à figura do inc. III essa é a conclusão que se extrai da atual disciplina legislativa”. Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos. 8. ed. p. 106-107) 
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Ademais, desde há muito, tal exigência tem sido reprimida pela 
jurisprudência, merecendo destaque o Acórdão TCU 4778/2016 – 1ª Câmara, da Relatoria do Ministro 
Bruno Dantas: 

 
 

“É ilegal a exigência do Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação e Controle (CBPF) como requisito de 
habilitação técnica em procedimentos licitatórios para 
compra de insumos  empregados  nos  serviços  públicos de saúde 

(grifo nosso), pois: a) inexiste previsão específica em 
lei para tal exigência, afrontando o art. 30, inciso IV, da Lei 

8.666/1993, cuja interpretação deve ser restritiva; b) o CBPF não 
garante o cumprimento das obrigações assumidas pelo 
particular perante o Poder Público; e c) constitui 
exigência excessiva, uma vez que o efetivo registro de 
medicamentos pressupõe a adoção prévia, pelo 
fabricante, das boas práticas de fabricação”. 

 

Assim recomendamos à Administração que seja excluída a exigência do 
instrumento convocatório, assim como o CBPDA, como também orienta o TCU em seu manual 
"Orientações para aquisições públicas de medicamentos". 

 

Ressaltando, por fim, o caráter meramente opinativo do presente 
parecer – que não vincula a Autoridade Administrativa, mas apenas a auxilia na tomada de decisões. 

 
III. CONCLUSÃO. 

 
Em razão de todo o exposto, opinamos pelo conhecimento da 

Impugnação para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de: a) excluir-se do instrumento 
convocatório as exigências dispostas nos itens 8.1.5, alíneas “b” e “c”, assim como o exigido no item 4.1, 
4, do Termo de Referência; b) manter-se inalterada a redação disposta no item 3.5.2, haja vista estar 
alinhada à doutrina e jurisprudência pátria, assim como inserida no âmbito de discricionariedade da 
Administração Pública. 

 

É como opinamos, salvo melhor juízo, em Rondonópolis, 
04 de setembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
GILMAR MOURA DE SOUZA 

OAB/MT 5.681 
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DECISÃO 
Por todo o acima exposto e esclarecimentos solicitados, esta Pregoeira e a Equipe de 

Apoio, decidem, à luz do objeto licitado e da conformidade das condições editalícias com o 
ordenamento jurídico, Julga IMPROCEDENTE a presente impugnação interposta pela empresa 
preambularmente identificada, decidindo que o edital será mantido sem alterações. Em tempo 
sabendo que o item 8.1.5, alíneas “b”e “c”, assim como o exigido no item 4.1.4 do Termo de 
Referencia, em outra ocasião fora feito o Termo de Retificação do Edital para retirada desses 
itens. 

Assim, entendemos deve ser julgada improcedente a presente impugnação, mantendo-
se incólume o presente edital, permitindo-se maior participação de licitantes, sem exigências 
descabidas. 

 
Nada mais havendo a ser tratado a Pregoeira deu por encerrada a presente Reunião. 

Solicitou que lavrasse a presente ata que, lida e achada conforme vai assinada pelos 
presentes . 

 
 

Juscimeira/MT, 05 De Setembro de 2.019  
 
 
 

DIVA MARIA SANTOS TRINDADE 
                  Pregoeiro 

 


