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RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 203/2018-PMI  

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 032/2018-PMI. 

 

ASSUNTO: Recurso Administrativo Interposto pela empresa E T MARQUES EIRELI-ME 

 

Trata-se de Pedido de Impugnação encaminhado pela empresa E T MARQUES EIRELI-ME, 

inscrita no CNPJ/MF n° 08.691.632/0001-50, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

Osvaldo Cruz, nº 61, bairro Ianetama, CEP 68.745-130, Castanhal/PA,  ao Edital do Pregão Presencial 

SRP n° 032/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR, MATERIAIS DE LABORATÓRIO  E INSUMOS 

PARA DIABÉTICOS, para atender o Hospital, Unidades e Centro de Saúde do Município de Igarapé -

Açu. 

 

1- DA ADMISSIBILIDADE 

 

Exposta tempestivamente as razões pela empresa E T MARQUES EIRELI-ME, preenchido 

os demais requisitos legais. 

 

2- DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

 Insurge-se a impugnante em face da exigência formulada no item nº 8.5.4 do edital, qual 

seja: 

 

“8.5.4 – Autorização Especial (AE) expedido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em plena validade e a 

publicidade da resolução no Diário Oficial da União, acompanhada pelo 

detalhamento da AE”. 

Alega a impugnante que o edital não fez qualquer referência, somente aos itens 

medicamento de controle especial. 
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Ademais, entende que tal exigência limita a participação de empresas que não trabalham 

com os itens. 

Pondera que o pregão por ser da modalidade de menor preço por lote e existir itens com o 

controle especial fora do lote 3 de controlados, prejudica a concorrência. 

Por fim, ressalta ser absolutamente ilegal, pois afronta às normas que regem o procedimento 

licitatório, como à frente será demonstrado de maneira cristalina e inequívoca. 

Em síntese, são esses os fatos que motivaram a impugnação do edital. 

 

3- DA DECISÃO 

Considerando que a área técnica, pediu o cancelamento do PREGÃO PRESENCIAL SRP 

Nº 032/2018, uma vez que serão necessárias alterações no edital, esta pregoeira entende que o 

enfretamento das matérias objeto da presente impugnação restam prejudicadas. 

Isto posto, tendo em vista as alterações a serem realizadas é prudente que a empresa, E T 

MARQUES EIRELI-ME, aguarde o novo edital para ulterior manifestação. 

 

 DA CONCLUSÃO 

Desse modo, por todo o exposto, esta Pregoeira decide CONHECER da impugnação, 

sem contudo enfrentar o mérito, por questão prejudicial, na forma da fundamentação em 

epígrafe. 

 

Igarapé – Açu, 18 de Outubro de 2018. 
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