
                                                                                                                   

_________________________________________________________________________________ 
POLYMEDH. EIRELI - CNPJ: 63.848.345/0001-10 - Insc. Estadual: 15.160.219-0    Insc. Municipal: 534770 

Av. Presidente Vargas, nº 4547, Ianetama, CEP: 68.745-000, Castanhal-PA  
E-mail: polymedh@lwmail.com.br - Fone: (91) 3721-3275 / Cel: 98162-2948 / 98802-1069 

Página 1/5 
 

EXCELENTISSIMO SENHOR PEGROEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ-PA. 
 
SR. DAVI SILVA PEREIRA. 
 

POLYMEDH.EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 63.848.345/0001-10, Inscrição Estadual nº 15.160.219-0, com sede na Av. Presidente 
Vargas, n.º 4547, Bairro Ianetama, CEP 68.745-000, Castanhal - PA, representada neste ato 
pela Sr.ª. MARLENE MARIANO GRIPP, brasileira, Diretora Administrativa, portadora 
do RG nº 1322142 e do CPF n.º 243.721.962-53, que esta subscreve, vem mui 
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar: 

 

I M P U G N A Ç Ã O  A O  E D I T A L  

 
Do PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2022-001-PE-SRP, Processo Administrativo 

n° 9/2022-001-PE-SRP, o qual possui como objeto o Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de medicamentos, controlados, correlatos, material de consumo 
hospitalar, para a rede Municipal de Saúde do Município de Jacundá – PA, pelos 
motivos de fato e de direito a seguir demonstrados. 

 

D A  T E M P E S T I V I D A D E / C A B I M E N T O  
 

A presente impugnação se demonstra totalmente resguardada pela lei 8.666/93 
o qual prevê a possibilidade de impugnação em até 2 (dois) dias úteis anteriores a data 
fixada para abertura da sessão, qual seja dia 24/02/2022. 

 

Nesse sentido, se respalda, em consonância, sua tempestividade, vez que 
protocolada hoje a presente impugnação se resta demonstrada tempestiva. 

 

Já a cláusula 24 do Edital refere que o prazo de impugnação seria de até 03 
(três) dias antes da data designada na sessão pública. No caso em tela, a data e hora da 
abertura da sessão pública para abertura das propostas está marcada para o dia 
24/02/2022, com o que prazo para interpor impugnação será até dia 21/02/2022. 

 

D O S  F A T O S  
 

Ocorre que, ao compulsar o edital licitatório, a empresa impugnante observou 
que no item 9.11.1.7 do instrumento convocatório merece reforma, por restringir o caráter 
licitatório do certame, ferir o princípio da ampla concorrência entre as empresas, elidir a 
proposta mais vantajosa, entre outras questões, como ficará comprovado a seguir. 

 

9.11.1.7. O Certificado de Boas Práticas é o documento emitido 
pela Anvisa atestando que determinado estabelecimento 
cumpre procedimentos e práticas estabelecidos em normas 
específicas da Agência. O certificado pode ser de Boas Práticas 
de Fabricação (CBPF) ou de Distribuição e Armazenagem 
(CBPDA). 
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Diante disso, requer a modificação do Item 9.11.1.7, do edital, em 

conformidade com os fundamentos que passamos a expor. 
 
 

D O S  F U N D A M E N T O S  

 
 
1) Da exigência do Certificado de Boas Práticas de Distribuição e 
Armazenagem (CBPDA), emitido pela Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde, em nome da Licitante/Distrubuidora em 
licitações públicas: 
 

Essa exigência de apresentação de Certificado de Boas Práticas de 

Distribuição e Armazenamento não atende o interesse público e nem mesmo 
favorece a ampla concorrência, haja vista que todo Distribuidor já é 
exaustivamente fiscalizado antes da liberação da Autorização de 

Funcionamento pela ANVISA. 
 
Aliás a própria RDC nº 39/2013-ANVISA estabelece que esta resolução é 

apenas e tão somente para instruir procedimentos administrativos para a 
concessão das Certificações, vejamos: 

"Objetivo 
Art.1º Esta Resolução tem o objetivo de instituir 
procedimentos administrativos para a concessão das 
Certificações de Boas Práticas de Fabricação de 
Medicamentos, Produtos para Saúde, Cosméticos, Perfumes, 
Produtos de Higiene Pessoal, Saneantes e Insumos 
Farmacêuticos e das Certificações de Boas Práticas de 
Distribuição e/ou Armazenagem de Medicamentos, 
Produtos para Saúde e Insumos Farmacêuticos." 

 
Por outro lado, a própria RDC nº 39/2013-ANVISA também estabelece 

no artigo 2°, parágrafo único que a exigibilidade, para esta RDC 39 está em 

norma específica, vejamos: 
 

"Parágrafo Único. A exigibilidade, para seus diferentes fins, 
do Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou do 
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ ou 
Armazenagem está disposta em normas específicas da 
Anvisa e não é tratada nesta resolução." 
 

A norma específica que determina qual a documentação 
necessária e exigível para efeito de licitações encontra-se na Portaria 2814/98, 

em seu artigo 5°, vejamos: 
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"Art . 5° Nas compras e licitações públicas de medicamentos, 
realizadas pelos serviços próprios, e conveniados pelo SUS, 
devem ser observadas as seguintes exigências: 
 
I - Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal; 
 
II - Comprovação da Autorização de Funcionamento da 
empresa participante da licitação; 
 
III - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle 
por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; 
 
IV - Certificado de Registro de Produtos emitido pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária, ou cópia da publicação no 
D.O.U." 

 
Portanto o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e 

Armazenamento não é exigível na presente licitação. 

Por outro lado, do ponto de vista do Distribuidor, todas as entregas 
geralmente serão realizadas por transportadoras devidamente     autorizadas     
e certificadas. Trata-se de serviço terceirizado. 

 
Vale dizer, o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e 

Armazenamento, é documento meio para a certificação na forma do artigo 2°, 
parágrafo único da RDC nº 39/2013-ANVISA. 
 

Em razão disso, a exigência constante no Item 9.11.1.7 Certificado de 

Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento do edital, representa 
exigência excessiva, comprometendo, restringindo, frustrando o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, violando o disposto no art. 3º, § 1º, I, 
da Lei nº 8.666/93: 
 

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 sustentável 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. (Redação dada pela 
Lei nº 12.349, de 2010) 
 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
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I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 
nos casos de sociedades cooperativas, 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. 
 

 
Estes fatos ferem os critérios de razoabilidade, posto que impede a participação 

de outros competidores, pois, dá critério causador de desvantagem ao erário e ao povo. 
Observa-se que a Lei proíbe terminantemente exigência que exclua, proíba ou priorize a 
participação de determinadas concorrentes. A Licitação e o instituto criado para qualquer 
tipo de aquisição do Governo, seja ele Federal, Estadual ou Municipal. Sendo assim, ele 
tem que adquirir do Fornecedor que oferece melhor qualidade e menor preço sendo que 
essas exigências de documentação equivocada ou desnecessária é incoerente e errônea 
ferindo justamente a finalidade maior de aquisição da Administração através da 
Modalidade Pregão que é o Menor Preço de bens comuns. 

 

Não resta dúvida que tais fatos acima mencionados afrontam o princípio da 
legalidade e também o artigo 37, inciso XX da Constituição Federal que assevera o 
seguinte: 

 
"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 da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também, 
ao seguinte: (grifos nossos) 

 
XX - 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 econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações". (grifos nossos) 
 

 
 
Ou seja, prova-se própria que nossa impugnação está fulcrada na própria Lei, 

que veta a Administração de permitir que apenas um grupo pequeno de empresas 
obtenha nos quesitos o direcionamento e preferência do edital. 
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D O S  P E D I D O S  

 
Destarte, fica aqui apresentada nossa impugnação ao Item 9.11.1.7 Certificado 

de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento do edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 9/2022-001-PE-SRP,  desta  Administração, ao tempo em que 
requerermos a Comissão, julgar procedente o ato impugnativo, AUTORIZANDO a 
retirada de tais requisitos e que também designe uma nova data para a realização do 
certame, em conformidade com o disposto no art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. 

 
Esclarecemos que na possibilidade de não ser acatada a presente impugnação, 

acionaremos todos os meios legais permitidos inclusive o Ministério Público e Tribunal de 
Contas, buscando o efeito suspensivo desta licitação especialmente conforme preceitua 
Lei nº 8.666/93. 

 
 

Termos em que, 
Pede-se e requer deferimento. 

 
 

Castanhal-PA, 18 de Fevereiro de 2022. 
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MARLENE MARIANO GRIPP  nacionalidade brasileira, nascida em 14/06/1968, divorciada, 
Empresaria, CPF nº 243.721.962-53, Carteira de Identidade nº 1322142, órgão expedidor SSP - PA, 
residente e domiciliada na Avenida dos Universitários, SN, Cond. Santa Lídia - APTO 302 - Bloco 
13, Bairro: Jaderlândia, Castanhal/PA, CEP 68746-360, Brasil. 
 
Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome POLYMEDH. EIRELI , 
registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600058649, com sede Av. 
Presidente Vargas, 2980, 1º Andar - Sala 01, Centro Castanhal, PA, CEP 68.740-005, devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.848.345/0001-10, delibera e ajusta a presente alteração, nos 
termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica rerratificado o ato aprovado sob o nº 200000595172 em 
18/02/2019, em sua cláusula quarta leia-se: 

 
CLÁUSULA QUARTA. A administração da empresa caberá a MARLENE MARIANO GRIPP , 
com os poderes e atribuições de administrador, autorizado a uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis 
da empresa. 
 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
 

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece em CASTANHAL. 
 
CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não 
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 
 
 
EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O ATO 
CONSTITUTIVO, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS 
CONDIÇÕES E CLAUSULAS SEGUINTES. 
 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de POLYMEDH. EIRELI 
com nome fantasia POLYMEDH , com sede e domicilio na à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 4547, 
Bairro: Ianetama, Castanhal/PA, CEP 68.745-000. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social da Empresa é de R$ 380.000,00 (Trezentos e Oitenta 
Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do 
titular. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 24/06/1991, com prazo de 
duração indeterminado. 

 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FctyKCThmMcg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24372196253-MARLENE MARIANO GRIPP
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DO OBJETO SOCIAL  
 

CLÁUSULA QUARTA:  O objeto Social da Empresa é: 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICOS, 
HOSPITALARES E LABORATÓRIOS;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 
ODONTO-MÉDICO-HOSPITAL, PARTES E PEÇAS;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;    
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA;  
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;  
COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;  
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO;  
COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO;  
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DOMICILIAR;  
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 
(PRODUTOS DESCARTAVEIS EM GERAL);  
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO;  
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
MUNICIPAL; 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE; 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO;  
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;  
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E 
DOMÉSTICO;  
SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM. 

 
 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
3312-1/03 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 
irradiação 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FctyKCThmMcg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
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4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente 
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática 
4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática 
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças 
4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico 
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral 
4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente 
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
7911-2/00 - agências de viagens 
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 
refrigeração 
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios 
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos 
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 
 
 
CLÁSULA QUINTA:  A responsabilidade do empresário é restrita ao valor do capital e responde 
exclusivamente pela integralização do capital. (art.1.052, CC/2002).  
 
CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa cabe isoladamente a MARLENE MARIANO 
GRIPP com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado 
o uso do nome empresarial. 
 
CLÁUSULA SETIMA: A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de 
exercer a administração da EIRELI , por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, §1º do CC). 
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CNPJ nº 63.848.345/0001-10 

 
Req: 81000000389287 Página 4 

 
 

CLAUSULA OITAVA: A EIRELI poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração do ato constitutivo. 
 
CLÁUSULA NOMA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á 
a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao 
titular, os lucros ou perdas apuradas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguinte ao termino do exercício, o empresário 
deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso. (arts.1.071 e 1.072, § 2º 
e art. 1.078 CC/2002) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua 
atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor 
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  A empresa poderá a qualquer tempo nomear procuradores 
e/ou administradores que a substitua em seus impedimentos eventuais, permanecendo, porém, 
integralmente responsável perante a empresa pelos atos por ele ou eles praticados.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  O titular poderá a qualquer tempo fixar uma retirada mensal 
pelo exercício da administração, a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não 
participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente 
EIRELI. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  Fica eleito o foro de Castanhal para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. 
 
 
CASTANHAL, 18 de julho de 2020. 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
 

MARLENE MARIANO GRIPP 
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PARECER TÉCNICO JURÍDICO Nº 035/2022-PROJUD 

 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2022-001-PE-SRP 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-001-PE-SRP 

 
 
 
ASSUNTO: análise de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2022-001-PE-SRP, 

apresentado pela empresa POLYMEDH.EIRELI. 

 
 
 
1 – RELATÓRIO 

 
A Prefeitura Municipal de Jacundá, lançou o edital do Processo Licitatório nº 9/2022- 

001-PE-SRP, visando o Processo Administrativo como objeto o Registro de preço para futura e 

eventual aquisição de medicamentos, controlados, correlatos, material de consumo hospitalar, 

para a rede Municipal de Saúde do Município de Jacundá – PA, sendo o processo licitatório 

regido pelas disposições das Leis nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e pelas condições 

estabelecidas em seu Edital. 

 
Nada obstante, a empresa POLYMEDH.EIRELI protocolizou impugnação ao referido 

edital insurgindo-se em relação a exigência do Certificado de Boas Práticas de Distribuição e 

Armazenagem (CBPDA), emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde, em nome da Licitante/Distribuidora em licitações públicas, argumentando que tal 

descrição poderia limitar o caráter competitivo da licitação e sua efetiva economicidade. 

 
É o relatório, passa-se a análise. 

 
2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 
Preliminarmente, em relação à tempestividade da impugnação tem-se que a mesma é 

tempestiva eis que a sessão pública está prevista para acontecer no dia 24.02.2022, tendo sido, 

portanto, cumprido o prazo pretérito de 02 (dois) dias úteis previsto no art. 41, 8 2º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, e no art. 12 do Regulamento do Pregão (Decreto Federal nº 3.555/2000). 
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Em relação ao mérito da impugnação, mesma sorte não assiste ao impugnante. 

 
A impugnante argumenta que em vista da exigência do Certificado de Boas Práticas de 

Distribuição e Armazenagem (CBPDA), emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, em nome da Licitante/Distribuidora em licitações públicas no item 

9.11.1.7 do instrumento convocatório merece reforma, por restringir o caráter licitatório do 

certame, ferir o princípio da ampla concorrência entre as empresas, elidir a proposta mais 

vantajosa. 

 
Inicialmente há que se registrar que os descritivos dos itens constantes do processo 

licitatório em comento resultaram de várias reuniões e pesquisas realizadas, com o único 

objetivo de atender as suas necessidades e preservar a qualidade do produto evitando descarte 

de medicação por malservação na armazenagem e distribuição. 

 
A impugnante vê na redação da descrição do item impugnado especificações técnicas 

que poderiam reduzir a oferta e competitividade e traz à baila menções aos princípios 

norteadores do processo licitatório. 

 
Contudo, a exigência do item de Certificação de Boas Práticas de Distribuição e 

Armazenagem não possui nenhum condão de restringir o caráter competitivo e a 

economicidade do certame, mas sim o de atender com efetividade às necessidades do 

município, em observância também aos princípios e dispositivos legais que regulamentam os 

processos licitatórios. 

 
A descrição contida nos vários itens do Processo Licitatório nº 9/2022-001-PE-SRP 

possuem respaldo no poder discricionário da administração pública, dentro do limite de 

legalidade e não têm o objetivo de frustrar o caráter competitivo do certame. 

 
Sabe-se que a Administração Pública tem o dever de adquirir produtos que satisfaçam 

seus interesses de acordo com suas necessidades. A eficiência e a economicidade são princípios 

aplicáveis à Administração e que devem ser observados nos processos de compras. 

 
Ademais, as especificações do objeto decorrem diretamente da discricionariedade, 

sendo limitados apenas por pressupostos legais e por princípios licitatórios entre eles, 

legalidade, competitividade, razoabilidade, isonomia, indisponibilidade do interesse público. 

 
Dos ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES, ao comentar os princípios da igualdade 

entre os licitantes e o da vinculação ao edital, extrai-se que: 
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“(...). Todavia, não configura atentado ao princípio da igualdade entre os 

licitantes o estabelecimento de requisitos mínimos de participação no edital, 

porque a Administração pode e deve fixa-los sempre que necessários à 

garantir segurança e perfeição do objeto, à regularidade do fornecimento 

ou ao atendimento de qualquer outro interesse público”. (...) 

 
“A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se 

compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de 

participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização 

do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e 

propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, 

e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração 

que o expediu (artigo 41)". 

 
“Assim, estabelecidas as regras do certame, tornam-se inalteráveis para 

aquela situação, durante todo o procedimento. Se no decorrer da licitação a 

Administração verificar sua inviabilidade, deverá invalidá-la e reabri-la em 

novos moldes, mas, enquanto vigente o edital, não poderá desviar-se de suas 

prescrições, quer quanto à tramitação, quer quanto ao julgamento”. “ 

(Grifou-se). 

 
A exigência de entrega de Certificação para garantia da qualidade do produto essencial, 

não é exigência inconveniente e irrelevante, mas sim uma preocupação em dispensar a 

população a qualidade de medicação que lhe foi prescrita por profissional médico ou que 

decorreu de determinação judicial, além de respeitar o interesse público e se amoldar aos 

princípios da Administração Pública. 

 
É, portanto, em nome da segurança dos indivíduos que utilizarão os produtos contidos 

na licitação em questão, e em preservação do interesse público, que se verifica razoável e 

justificável a manutenção do dispositivo dos descritivos de todos os itens, sem qualquer 

alteração. 

 
Sabe-se que a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração, devendo ser 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 (Lei nº 8.666/93, no seu art. 3º, caput). 

 
Dessa forma, ao fazer a exigência de Certificação de Boas Práticas de Distribuição e 

Armazenagem age o Município sob o manto da discricionariedade, dentro do limite do legal e 

do legítimo. 
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Nesse sentido, ensina MARÇAL JUSTEN FILHO: 

 
“Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento de 

realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições de 

execução, das condições de pagamento etc. Essa competência discricionária 

exercita-se no momento preparatório e inicial da licitação. Uma vez 

realizadas essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e não mais pode 

ser invocada — ou, mais corretamente, se a administração pretender 

renovar o exercício dessa faculdade, estará sujeita a refazer toda a licitação. 

Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o 

contrato futuro. Porém, deverá valer-se dessa liberdade com antecedência, 

indicando exaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas 

no ato convocatório da licitação, que passará a reger a conduta futura do 

administrador. Além da Lei, o instrumento convocatório da licitação 

determina as condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A 

vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à lei.” 

 
Desse modo, entendo que não há a verossimilhança do direito da Impugnante, devendo 

o certame prosseguir, em atendimento ao interesse público devidamente justificado nas 

exigências contidas nos descritivos dos itens do Edital em comento, porquanto são razoáveis, 

justificáveis e atendidas por diversos fornecedores. 

 
3 – DA CONCLUSÃO. 

 
Por todo o exposto, tenho que a impugnação apresentada pela empresa 

POLYMEDH.EIRELI não merece prosperar, mantendo-se inalteradas as disposições constantes 

do Edital de Processo Licitatório nº 9/2022-001-PE-SRP quanto a exigência do Certificado de 

Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem (CBPDA), emitido pela Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em nome da Licitante/Distribuidora em licitações 

públicas. 

 
Neste sentido é o parecer. 

Jacundá/PA, 19 de fevereiro de 2022. 
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