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A 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste  

Secretaria Municipal de Saúde  

Rua Maringá, nº 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala de Licitações) 

E-mail: licita7@pva.mt.gov.br 

Telefone: (66) 3498-3333 

 

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, 

devidamente inscrita no CNPJ nº 21.286.632/0001-33, com sede na Rua 

Governador Jorge Lacerda, nº 241 – Bairro Guabirotuba, Curitiba/PR – CEP 

81.510-040, através do seu representante legal Sr. Airton Bandeira da Silva, 

portadora da Carteira de Identidade nº 6.209.470-2 SESP/PR, inscrito no CPF/MF 

sob. nº 884.032.209-44, vem por intermédio do presente instrumento, apresenta 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 147/2019, em 

conformidade com os termos do Art. 41, § 2º da Lei 8.666/93, bem como 

respeitando os prazos do Item 30.1 do Edital, pelas razões e fundamentos a seguir 

expostos: 

 

I. PRELIMINAR  

 

Primeiramente, conforme determina a Constituição Federal Art. 5º, inciso 

XXXIV, através da peça impugnatória exerce o direito de petição aos Órgãos da 

Administração Pública em defesa de direito ou contra ilegalidade, e por esta 

razão, a impugnação merece acolhimento, pois foi apresentada de forma 

tempestiva, nos termos da Legislação Vigente. 
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Cabe citar que, a presente peça respeita os elementos formais, apresentadas 

na forma eletrônica ao endereço eletrônico licita7@pva.mt.gov.br, bem como junto 

na PLATAFORMA LICITANET em campo apropriado, respeitando o prazo de 2 

(dois) dias úteis antes da data de abertura das propostas determinada 14/11/2019. 

 

II. FATOS  

 

A IMPUGNANTE, no intuito de participar do certame, obteve o edital em 

questão para preparar proposta estritamente de acordo com as necessidades 

Públicas, contudo, deparou-se com flagrante ilegalidade no procedimento 

licitatório impactando na concorrência, e na livre participação dos concorrentes.  

 

O que motivou o ato impugnatório é exigência que contraria os termos do 

Art. 3º, § 1º, inciso I, em conformidade com a requisição de Autorização de 

Funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária exigida 

dos licitantes participantes do certame, nos termos do Item 12.10, alínea “b”, nos 

termos abaixo:  

 

12.10. Os licitantes que TIVEREM ou NÃO CRC - 

Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste - MT devidamente válido, 

deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Qualificação Técnica:  

b) Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA; 
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Ocorre que, a normativa editalícia acima citada, delimita o número de 

participantes no certame, pois não é certificação inerente a todas as atividades 

comerciais, conforme Art. 3º Seção III da RDC no 16, de 1º de Abril de 2014.  

 

Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza as 

atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, 

expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, 

importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, 

transformação e transporte de medicamentos e insumos 

farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, 

produtos de higiene pessoal, perfumes saneantes e envase 

ou enchimento de gases medicinais. 

 

Ou seja, nem todas as atividades estão subordinadas as normativas da 

Vigilância Sanitária, como no caso da empresa IMPUGNANTE, atua em área 

meramente Administrativa, como representante dos Fabricantes, e por esta razão 

não se subordina as regras da ANVISA, haja vista seu contato indireto com o 

objeto da contratação, sem interferência em suas condições sanitárias.  

 

Assim, a IMPUGNANTE, entende como forma de restrição na participação 

da licitante, direito devidamente assegurado constitucionalmente, nos termos 

abaixo: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 



INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES 
RODOVIARIOS EIRELI 

CNPJ nº 21.286.632/0001-33 IE nº 90678286-39 IM 
nº 705.823-3 

Rua Governador Jorge Lacerda, nº 241 – Bairro Guabirotuba 
Curitiba – PR – CEP. 81.510-040 

 
 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômicas indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. (Grifo Nosso) 

 

Cabe destacar, que essa igualdade deixa de ser assegurada não apenas a 

empresa IMPUGNANTE, mais aos demais licitantes interessados em participar 

do certame com condições de atender a demanda pública, não subordinada as 

normas e certificações da ANVISA.  

 

A exigência, não possui respaldo legal, pois, o Instrumento Regulador – 

Edital, deve priorizar ampla concorrência, fazendo cumprir princípios inerentes 

as Licitações e Contratos. Além disso, a exigência atacada acima ocasiona 

impacto na conquista de Proposta de Preço Vantajosa de “Menor Preço”.  

 

Não se olvide que a finalidade precípua da licitação é a contratação mais 

vantajosa para os cofres públicos, e justamente por isso, deve ser assegurado aos 

licitantes, IGUALDADE DE TRATAMENTO E OPORTUNIDADES para todos 

os que estiverem interessados. 
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Nesse aspecto, pertinente a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho: 

 

Erigida atualmente à categoria de princípio constitucional pelo 

art. 37, caput, da CF, a moralidade administrativa deve guiar toda 

a conduta dos administradores. A estes incumbe agir com lealdade 

e boa-fé no trato com os particulares, procedendo com sinceridade 

e descartando qualquer conduta astuciosa ou eivada de malícia. A 

licitação veio prevenir inúmeras condutas de improbidade por 

parte do administrador, algumas vezes curvados a acenos 

ilegítimos por parte dos particulares, outras levadas por sua 

própria deslealdade para com a Administração e a coletividade que 

representa. Daí a vedação que se lhe impõe, de optar por 

determinado particular. Nesse ponto a moralidade administrativa 

se toca com o próprio princípio da impessoalidade, também 

insculpido no art. 37, caput, da Constituição, porque, quando o 

administrador não favorece este ou aquele interessado, está, ipso 

facto, dispensando tratamento impessoal a todos.  Outro 

fundamento da licitação foi a necessidade de proporcionar 

igualdade de oportunidades a todos quantos se interessam em 

contratar com a Administração, fornecendo seus serviços e bens 

(o que é mais comum), ou àqueles que desejam apresentar projetos 

de natureza técnica, científica ou artística. A se permitir a livre 

escolha de determinados fornecedores pelo administrador, 

estariam alijados todos os demais, o que seria de lamentar, tendo 

em vista que, em numerosas ocasiões, poderiam eles apresentar à 

Administração melhores condições de contratação. CUMPRE, 
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ASSIM, PERMITIR A COMPETITIVIDADE ENTRE OS 

INTERESSADOS, ESSENCIAL AO PRÓPRIO INSTITUTO 

DA LICITAÇÃO (Manual de Direito Administrativo, 12ª ed., 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, pp. 228/229). 

 

No mesmo sentido, remansosa a jurisprudência: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO (LEI 1.533/51, ART. 1º). LICITAÇÃO. 

ILEGALIDADE (LEI 8.666/93, ART. 30, § 6º). PRINCÍPIOS 

DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DOUTRINA. 

PRECEDENTES. No ordenamento jurídico em vigor, a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, no âmbito 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e entidades da administração pública indireta, está 

subordinada ao princípio constitucional da obrigatoriedade da 

licitação pública, no escopo de assegurar a igualdade de 

condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta 

mais vantajosa (CF/88, art. 37, XXI; Lei 8.666/93, arts. 1º, 2º 

e 3º) (STJ, REsp 622717 / RJ). 

 

Diante de tais orientações doutrinárias, não há dúvidas que as contratações 

públicas devem ser compatíveis com os princípios jurídicos expressos na carta 

magna além de outros instituídos em ordenamentos específicos, sendo imperiosa 

a INVALIDAÇÃO DE QUAISQUER ATOS OU DECISÕES QUE LHES 
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CONTRARIAREM. A inobservância a tais preceitos compromete e invalida o 

processo, tornando imperiosa sua desconstituição. 

 

Enfim, cabe esclarecer que, o que supre a necessidade pública em questões 

de segurança técnica sanitária, é exigir o registro na ANVISA dos objetos que 

dispõe, haja vista que, alguns itens constantes no Termo de Referência são 

isentos. Ou caso mantenha a decisão que direcione aos Fabricantes.  

 

Nesse passo, consiste a prova inequívoca e a plausibilidade do direito 

vindicado em PODER PARTICIPAR DO CERTAME LICITATÓRIO e em 

IGUALDADE DE CONDIÇÕES com os demais concorrentes, tudo alicerçado 

na Legalidade, na Impessoalidade, na Eficiência e na Probidade 

Administrativa. 

 

III. DOS PEDIDOS 

 

Em vista do exposto, e porque bem demostrada a relevância dos 

fundamentos que sustentam o direito líquido e certo, cuja proteção se conclama, 

requer a Vossa Excelência: 

 

a) Recebimento e acolhimento da presente peça IMPUGNATÓRIA; 

b) Determinar a Suspensão do Certame, até analise do pleito;  

c) Constatar verídicas as alegações da IMPUGNANTE, e modificar o Edital 

de Pregão Eletrônico 147/2019, suprimindo a Exigência de Autorização 

de Funcionamento expedido pela ANVISA nos termos do Item 12.10 

alínea “b”; 

d) Dar ciência a autoridade Superior;  
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e) Se mantiver inalterado, requer a devida manifestação da Autoridade 

Superior. 

 

Nestes termos, requer Deferimento.   

 

Curitiba/PR 07 de Novembro de 2019. 

 

 

 

 

Airton Bandeira da Silva 

CPF 884.032.209-44 
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