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ILMO EXCELENTISSIMO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORECATU DO 

ESTADO DO PARANÁ 

 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

A empresa AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Cambé, Estado do Paraná, à Rua Rio 

Paraná, nº 471, Jardim Santo André, inscrita no CNPJ sob nº 08.836.350/0001-02, 

neste ato representado por seu representante legal Sr. Vinicius Bernardo de Souza, 

portador do documento de identidade n° 12.586.470-8 SSP/PR, vem, mui 

respeitosamente, à honrosa presença de V. Exa., com fulcro no art. 41, da Lei nº 

8.666/93, interpor a presente Impugnação ao Edital. 

 

Dos Fatos 

O edital tem seu objeto: aquisição parcelada de materiais médico hospitalares para a 

Secretaria de Saúde, conforme descrito no preâmbulo do edital de licitação. 

A impugnante como distribuidora de Equipamentos de Materiais Hospitalares, tem 

interesse em participar do certame licitatório. Entretanto conforme consta no 

procedimento licitatório, no campo de documentos necessários para habilitação, 

dispositivo 3 – Qualificação Técnica, d) Certificado de boas práticas de distribuição e 

armazenagem (CBPDA), quando a licitante for empresa distribuidora, todavia, entende 

que a documentação solicitada viola o principio da ampla competitividade, uma vez 

que restringe o número de participantes na licitação. 

Das Razões que Justificam a Retificação do Edital. 

Ocorre que a exigência do certificado de boas práticas não está elencado 

expressamente no artigo 30 da Lei 8666/93 que são consideradas do tipo numerus 

clausus, ou seja, limitado às estabelecidos naquele dispositivo.  
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Tal exigência, retira o direito de ampla concorrência, tendo em vista que a 

necessidade de farmacêutico somente se aplica às licitações de medicamentos, e o 

presente edital licita também correlatos. 

Dentre os documentos que devem ser exigidos nas licitações para medicamentos, deve 

constar, como requisito de qualificação técnica, a autorização de funcionamento 

emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a licença sanitária em 

vigor emitida pela vigilância sanitária local e a inscrição da empresa no Conselho 

Regional de Farmácia. Para os correlatos, se aplica somente a necessidade de 

autorização de funcionamento perante a Anvisa. 

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos 

incisos II a VII do art. 2º desta lei, devendo: 

VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação 

dos produtos mencionados no art. 8º desta Lei e de comercialização de 

medicamentos; (Redação dada pela MP nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001) 

O art. 3°, da Lei 8.666/93 complementa disposto no dispositivo supramencionado 
acrescentando que “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração 
e a promoção do desenvolvimento nacional, 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 lhes são correlatos”. 

Com efeito, os dispositivos legais invocados elucidam que dentre os princípios 
constitucionais que a licitação deve obedecer estão o da isonomia e o da igualdade de 
condições a todos os concorrentes. No entanto, o edital do procedimento licitatório 
em epígrafe em seu credenciamento, subitem 7.3.3, afronta diretamente ambos os 
princípios estabelecendo requisitos que favorecem determinadas empresas. 

Vale consignar que o §1°, incisos I e II da Lei 8.666/93 veda o estabelecimento de 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo da licitação, assim como veda o tratamento diferenciado de natureza 
comercial. Vejamos o texto do referido dispositivo, “in verbis”: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional, 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 lhes são correlatos. 
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§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no 
art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. (Redação dada ao inciso pela MP nº 
495, de 19.07.2010, DOU 20.07.2010) 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive 
no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando 
envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

Destarte, resta claro que os impedimentos estabelecidos no edital com a 
documentação requerida, quanto a necessidade de certificado de boas práticas pela 
empresa fere dispositivos constitucionais (além do invocado acima, também os 
estabelecidos no art. 5° e no art. 19, inciso III, ambos da CRFB), e infraconstitucionais 
tendo em vista a criação de obstáculos ao procedimento licitatório.  

Dos Pedidos: 

Ante o exposto, requer que Vossa Senhoria reforme o presente edital, de forma 
que a exigência de comprovação de registro através da certidão de boas práticas de 
armazenamento, seja retirado do edital, de forma a possibilitar a habilitação das 
empresas interessadas, inclusive da empresa impugnante no referido procedimento 
licitatório. 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Cambé, 11 de fevereiro de 2019. 

 


