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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0052/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0000055/2017 
 
IMPUGNANTES: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA, DIMASTER COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. 
 
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
para manutenção da Farmácia Básica, desta municipalidade, conforme Anexo I e Termo de Referência. 
 
I RELATÓRIO 
 
1. 1 A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco está promovendo licitação na modalidade Pregão 
Presencial, registrado sob o número 052/2017, cujo objeto é a Aquisição de medicamentos para atender 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção da Farmácia Básica, desta 
municipalidade, conforme Anexo I e Termo de Referência. 
 
1.2 Publicado o instrumento convocatório, nos termos da Lei 8.666/1993 as empresas Comercial 
Cirúrgica Rio Clarense Ltda, Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, Hospidrogas 
Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, apresentaram impugnações, nos termos do art. 41 da Lei nº 
8.666/1993, requerendo a alteração do Edital, tendo em vista, ser o mesmo exclusivo à participação de 
ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte), nos termo da Lei 123/2006. 
 
II DAS PRELIMINARES: 
 
2.1 Preliminarmente, cumpre esclarecer que a demora na confecção desta resposta, deve-se a 
prolixidade da impugnação apresentada, em centenas de páginas, pela empresa Hospidrogas Comercio 
de Produtos Hospitalares Ltda. A referida impugnação, inviabilizou o cumprimento do prazo de 
resposta constante no item 3.6 do instrumento editalício, ao inobservar por completo o princípio da 
economia processual que também se aplica ao Direito Administrativo. 
 
2.2 O exagero cometido pela licitante dificultou, não somente a análise dos seus argumentos 
apresentados, como também daqueles apresentados pelas demais impugnantes. 
 
2.3 Cabe salientar que a Modalidade Licitatória Pregão Presencial fora criada com o intuito de dar 
celeridade aos procedimentos de compra da administração pública e que, não somente a administração, 
mas também todos os envolvidos no procedimento, têm o dever de cuidar para não gerar dificuldades 
inúteis ao andamento do procedimento. 
 
2.4 No entanto, tendo em vista a TEMPESTIVIDADE das Impugnações apresentadas, bem como, 
em observância ao interesse público, todas as impugnações foram CONHECIDAS e analisadas por este 
Pregoeiro, conforme exposição a seguir: 

 
III DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
 
3.1 Em apertada síntese, todas as impugnações apresentadas atacam o mesmo assunto. Motivo pelo 
qual, serão todas respondidas nesta mesma decisão. 
 
3.2 A empresas impugnantes contestam o instrumento convocatório do procedimento licitatório em 
epígrafe, questionando o fato de o mesmo ser destinado exclusivamente à participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
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3.3 Alegam as impugnantes que a referida previsão restringe a participação no certame e causa prejuízo 
a administração, devendo no caso em tela, ser aplicado o disposto nos incisos II e III do artigo 49 da 
Lei123/2006 que assim dispõe: 
 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 
 
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado; 

  
 
IV DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 
 
4.1 Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade das referidas impugnações, ou seja, 
apreciar se as mesmas foram interpostas dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, dispõe a 
Lei 8.666/1993 em seu artigo 41, §2º: 
 

2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou 
a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.  

 
4.2 Assim sendo, no caso em concreto, as licitantes protocolaram suas impugnações no dia 08 de 
novembro de 2017, estando a data de abertura do certame marcada para o dia 14 de novembro de 2017, 
motivo pelo qual, constata-se que as impugnações analisadas foram apresentadas em tempo hábil, 
atendendo os prazos legais. 
 
4.3 Quanto ao mérito, cumpre esclarecer o seguinte: 
 
4.4 Não há qualquer intenção desta administração em restringir participação em seus certames 
licitatórios, uma vez que a maior quantidade de licitantes garante a lisura e economicidade de seus 
procedimentos. 
 
4.5 No entanto, cumpre salientar que não parte desta administração a opção de restringir seus 
procedimentos a participação exclusiva de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, mas de 
previsão expressa da lei 123/2006 que assim dispõe: 
 

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública: 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja 
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais 

 
4.6 No procedimento licitatório, ora impugnado, conforme Planilha de Estimativa de Preços anexa, 
todos os itens possuem valor médio inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que vincula a esta 
administração à obedecer a previsão legal. 
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4.7 Quanto aos argumentos apresentados pelas impugnantes, alegando que a referida medida prejudica a 
administração, entendemos que, infelizmente, a supracitada lei tem o único objetivo de beneficiar as 
empresas classificadas como ME’s e EPP’s. 
 
4.8 Em nosso entendimento, as alterações realizadas pela Lei 147/2014 na lei 123/2006, não trouxeram 
qualquer benefício à administração pública, mas apenas buscaram beneficiar a situação dos pequenos 
empresários que tem interesse em participar de certames licitatórios. 
 
4.9 Todavia, não cabe a essa administração opinar sobre a viabilidade ou não da legislação vigente, mas,  
apenas cumprir a lei em total obediência ao princípio da legalidade. 
 
4.10 Entendemos ainda, que o referido procedimento licitatório, não possui qualquer diferença em 
relação aos demais procedimentos licitatórios que são destinados exclusivamente a partição de ME’s e 
EPP’s, inclusive pela Corte de Contas deste estado. Desta forma, se partirmos do entendimento de que 
seria inviável a restrição imposta pela lei para este procedimento, deveríamos também aplicar esse 
entendimento a todos os demais procedimentos licitatórios, tornando os dispositivos da Lei 123/2006 
inaplicáveis, o que não é o caso. 
 
4.11 Quanto a não existência de no mínimo 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no instrumento convocatório, entendemos não ser o caso. Chegamos a essa 
conclusão, inclusive, após recebermos e-mails de pelo menos 06 (seis) empresas, enquadradas como ME 
e EPP, solicitando o arquivo para preenchimento de propostas. Apenas para ilustrar, citamos as 
denominações das referidas empresas: FLAVIA GENELHU PENNA – ME, HOSPITALARES DIST. 
DE MED. E CORRELATOS EIRELI EPP, TS FARMA DISTRIBUIDORA ERELI – EPP, 
NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – 
ME, J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME e SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP. 
 
4.12 Um dos princípios da licitação é a garantia da ampla concorrência, entretanto, tal princípio não 
pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e sopesado conjuntamente com outros 
importantes princípios, como por exemplo, a legalidade. 
 
4.13 Como sabido, a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade, não tendo o gestor 
público o direito de escolher qual legislação aplicar, levando em consideração apenas a sua opinião 
sobre viabilidade da lei. 
 
V DECISÃO 
 
5.1 Isto posto, conheço as impugnações apresentadas pelas empresas COMERCIAL CIRÚRGICA RIO 
CLARENSE LTDA, DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para no mérito, NEGAR-
LHES provimento.  
 

Barra de São Francisco, ES, 13 de novembro de 2017. 
 
 

Emídio Moraes Netto 
Pregoeiro Oficial da PMBSF 


