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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DOURADOS - MS 

 
 
 
 
 

Pregão Eletrônico nº 32/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 81.706.251/0001-

98, estabelecida à Rua João Amaral de Almeida, 100 - CIC - CEP - 81.170-520 – Curitiba 

PR, na cidade de Curitiba estado do Paraná, por intermédio de seus representantes, in fine 

assinado, com fulcro no artigo 5º LV, da Constituição Federal de 1988, Lei Federal n° 

8.666/93, Decreto Federal n° 10.024/19 e demais legislações pertinentes, vêm apresentar: 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Com base nos fatos e fundamentos expostos. 
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I. TEMPESTIVIDADE  

 

Salienta-se que a presente impugnação é tempestiva, haja vista que o prazo 

disposto no edital é de até dois dias úteis anteriores à data designada para a abertura da 

sessão pública, nos termos do art. 41, §2° da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 24 do Decreto 

Federal n° 10.024/19. 

 

Assim, considerando que a data para entrega dos documentos de proposta de 

preços e habilitação está prevista para o dia 8 de novembro de 2021, restou devidamente 

preenchido o pressuposto objetivo da tempestividade. 

 

II. SÍNTESE FÁTICA 

 
A Prefeitura Municipal de Dourados/MS publicou o edital de Pregão Eletrônico 

n° 32/2021, visando futura e eventual aquisição de material farmacológico e 

medicamentos objetivando atender demanda e necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

Ocorre que, após análise do instrumento convocatório, a Promefarma identificou 

a seguinte exigência técnica:  

 

7.4.13.1. A licitante deverá enviar (anexo a proposta) os documentos 
abaixo relacionados: 
 
III. Declaração de compromisso de que, quando da entrega do 
material/medicamento, apresentará os seguintes documentos: 

 
a. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento, 
emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA 
(Resolução-RDC nº 39 de 14/08/2013); 

 

Diante dos apontamentos acima, a Promefarma interpõe a presente Impugnação 

na qualidade de colaboradora, com a mais lídima boa-fé e respeito à Administração, 

visando afastar cláusulas que frustrem o caráter competitivo do certame licitatório e 

comprometam a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.  
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

a) DA ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE BOAS 

PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO 

 

A impugnante, munida do interesse de participar do certame licitatório, constatou 

possível irregularidade na exigência de apresentação de Certificado de Boas Práticas de 

Distribuição e Armazenamento, com fundamento na Resolução-RDC n° 39 DE 

14/08/2013. 

 

Nesse sentido, a qualificação técnica envolve o domínio de conhecimentos e 

habilidade teóricas e práticas necessárias à execução do objeto a ser contratado1. Por 

determinação contida no art. 37, XXI, da Constituição Federal, só podem ser impostas 

exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações2: 

 

“Art. 37. (...) 

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 econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.” (grifo nosso) 

 

Quanto aos documentos de habilitação técnica, o caput do art. 30 da Lei nº 

8.666/93 expressamente limita o rol de documentos referentes à comprovação da 

qualificação técnica que poderão ser exigidos dos licitantes, vejamos: 

 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

                                                      
1 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11. ed. São Paulo: 
Dialética, 2005, p. 322. 
2 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 5 de outubro de 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm> 
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I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 3 (grifo nosso) 

 

Diante da previsão acima, não pode a administração criar inovações no rol de 

documentos, como ensina Hely Lopes Meirelles4:“Na Administração Pública não há liberdade 

nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular 

significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim”. 

 

Apesar de obrigatório para o registro dos produtos para a saúde, não há lei que 

imponha a exigência dos Certificados de Boas Práticas da ANVISA como requisito para 

os procedimentos licitatórios de compra de produtos relacionados à saúde humana pela 

Administração. 

 

Inexistindo determinação legal impondo a apresentação dos Certificados de Boas 

Práticas da ANVISA, sua exigência em licitações para aquisição de produtos de saúde é 

incompatível com o princípio da legalidade previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal, 

além disso, restringe e frustra o caráter competitivo do procedimento licitatório, violando 

o disposto no art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93. 

 

                                                      
3 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm> 
4 In Direito administrativo brasileiro. 23 ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 85. 
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 O Tribunal de Contas na União no julgamento do Acórdão n.º 392/2011-Plenário, 

sob a relatoria do Ministro José Jorge5, entendeu que a exigência de Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA para o fabricante de produtos 

ofende o princípio da legalidade além de não se revelar, na espécie, indispensável à 

garantia do cumprimento das obrigações a serem assumidas perante o órgão contratante, 

entre os quais não se incluem certificados de qualidade.  

 

Para o relator, “o art. 30 da Lei nº 8.666/93 enumera os documentos que poderão 

ser exigidos para fim de comprovação da qualificação técnica, entre os quais não se 

incluem certificados de qualidade”. Assim, não haveria sido observado o princípio da 

legalidade. Além disso, ainda para o relator, “ainda que se considerasse legal a exigência 

supra, ela não atenderia, no caso concreto, ao princípio da proporcionalidade, não se 

revelando, na espécie, indispensável à garantia do cumprimento das obrigações a 

serem assumidas perante o Ministério da Saúde”. 

 

A Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, ao qual se vincula a ANVISA, 

manifestou-se pela impossibilidade de exigência dos Certificados de Boas Práticas da 

ANVISA como requisito de habilitação em licitações públicas, conforme extrai-se do 

Parecer AGU/CONJUR/MS/CODELICI/AVP nº 539/2011, emitido pela Advogada da 

União Aline Veloso dos Passos: 

 

“O Certificado de Boas Práticas de Fabricação não deve ser exigido 
como requisito de habilitação, eis que, a par de não haver supedâneo 
legal para tanto, não é documento hábil a cumprir com aquele objetivo. 
[...] 
Assim, o Certificado de Boas Práticas até poderia ser visto como um 
requisito previsto em lei, mas tão somente para a concessão do registro 
do produto (Lei nº 6.360/1976), não havendo lei que autorize a sua 
exigência como requisito de habilitação técnica, de modo que sua 
previsão no edital, nesta condição, configuraria violação ao princípio 
da legalidade. 
[...] 
Ademais, além da inexistência de previsão legal para a exigência do 
CBPF como requisito de habilitação, esta Consultoria Jurídica, em 

                                                      
5 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação nº 033.876/2010-0. Relator Ministro José Jorge. 
Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 fev. 2011. 
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diversas oportunidades, já se posicionou no sentido de que a simples 
exigência de Certificado de Boas Práticas de Fabricação, s.m.j., não 
garante, por si, a qualidade do medicamento, aliás, nem mesmo 
significa que os produtos fornecidos serão fabricados na vigência do 
certificado, ou que o certificado permanecerá vigente durante toda a 
fase de execução. ” 6 

 

Dessa forma, o edital de pregão eletrônico n° 32/2021 ao exigir a apresentação 

dos Certificados de Boas Práticas da ANVISA para o fornecimento de produtos 

relacionados à saúde humana viola o princípio da legalidade, devendo ser afastada pelo 

administrador na elaboração dos editais de licitação. 

 

Ante o exposto, pugna-se pela exclusão da exigência abusiva do edital, haja vista 

o caráter excessivo da apresentação do documento, ferindo os princípios da isonomia e 

legalidade, bem como frustram o caráter competitivo do certame.  

 

IV. REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Diante dos fatos e fundamentos ora aduzidos, requer que: 

 

i.Seja conhecida a presente Impugnação e julgada procedente; 

ii. Sejam afastadas as irregularidades apontadas na presente 

impugnação, especificamente à cláusula 7.4.13.1. do Edital n° 

32/2021;  

iii.Seja reformulada a cláusula 7.4.13.1. do Edital n° 32/2021 no que 

diz respeito às exigências aos licitantes, desta forma respeitando 

os princípios norteadores do processo licitatório; 

iv.Atenda-se ao pedido, para que a presente Justificativa seja 

motivadamente respondida de acordo com o princípio da 

                                                      
6 BRASIL. Advocacia-Geral da União. Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde. Parecer 
AGU/CONJUR/MS/CODELICI/AVP nº 539/2011, de 3 de maio de 2011. Considerações acerca do 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle. Acórdão nº 329/2011 – Plenário, TCU. Advogada 
da União Aline Veloso dos Passos. Disponível em 
<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2013/Nov/22/parecer_539.pdf> 
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motivação, previsto na Lei Federal 9.784/99, apresentando os 

fatos e fundamentos jurídicos (art. 50, caput, 9784/99); 

v.Requer ainda que, caso não seja conhecido o presente pedido, 

sejam enviadas as presentes razões à apreciação da autoridade 

hierarquicamente superior, para os fins de direito, conforme prevê 

o parágrafo 4º. do Artigo 109 da Lei Federal 8.666/93; 

 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

Curitiba/PR, 3 de novembro de 2021. 

                            

                            

 


