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PROCESSO Nº 118.671/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 220/2020 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 118.671/2020 - EMSERH  

Impugnante: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI 

Licitações - e nº 851250 

Objeto: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Medicamentos Formas 

Farmacêuticas Diversas para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas 

pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI devidamente qualificado na peça 

inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 220/2020 que objetiva 

alteração deste.  

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestiva, a inclusão de 

fundamentação e o pedido de reforma do instrumento convocatório. 

De acordo com o subitem 5.1, 5.1.1 e 5.2 do Edital, os pedidos de impugnação 

referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Comissão de Licitação e/ou Agente de 

Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

Dessa forma, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH no §3º do 

art. 65 assim disciplinou: 

 

Art. 65. (omissis) 

§3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos termos do 
edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não o fizer até o 5º (quinto) 

dia útil que anteceder a abertura da licitação, apontando as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a comunicação não 

terá efeito de recurso. 

 
No mesmo sentido, dispõe o subitem 5.1 do instrumento convocatório impugnado, 

senão vejamos:  

 

5.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 
solicitar esclarecimentos ao Edital de licitação, por irregularidade, protocolizando 

o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 
licitação, devendo a EMSERH julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) 

dias úteis antes da realização da sessão. 

 
A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 13/01/2021 às 
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09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 18h00min do dia 

06/01/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada no dia 

31/12/2020, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

 

Em síntese, a empresa impugnante alega que o item 01 do Anexo I – Termo de 

Referência, teve seu registro cancelado por meio da Resolução nº 149, de 17 de janeiro de 2019. 

Vejamos: 

 

Todavia, o respectivo medicamento teve seu registro cancelado por meio da 
Resolução-Re nº 149, de 17 de janeiro de 2019, conforme se comprova em 

anexo. 
E neste aspecto, urge ressaltar que nos termos do que dispõe o Art. 12 da Lei 

nQ 6.360/1976 (Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 
Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, 

Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências), nenhum medicamento 

poderá ser comercializado ou entregue ao consumo sem o competente registro, 
in verbis. 

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata  esta  Lei, inclusive os importados, 
poderá ser   industrializado, exposto à venda ou entregue ao  consumo  antes  

de registrado no Ministério da Saúde. 

Resta evidente, portanto, que o Edital merece revisão a fim de se evitar com o 
equívoco em questão a tomada de preços de medicamentos 

sem registros perante os órgãos governamentais, o qua l poderá afetar, inclusive, 
o caráter competitivo do processo licitatório em comento se possibilita do, o que 

se conjectura por respeito ao debate, à qualquer dos licitantes, a permissão para 
o fornecimento do respectivo medicamento. 

 

Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a presente 

impugnação para que o edital seja alterado totalmente. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos 

ao setor competente, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento técnico a 

respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na 

manifestação do referido setor. 
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A Gerência de Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo colacionado às 

fls. 175, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI. Observemos: 

 

Quanto ao Pedido de Esclarecimento feito pela empresa Distribuidora Maximus, 
informamos que o ITEM 1/2 – CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG/ML, deve ser 

excluído do edital de licitação, pois o medicamento teve seu registro caducado 

no mês de novembro do ano de 2020, conforme anexo, devido a uma alteração 
em seu nome, passando esse a se chamar de CLORIDRATO DE 

DEXTROCETAMINA, que será objeto de outro processo licitatório em nova 
oportunidade.   

 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Gestão Hospitalar, 

observou-se a necessidade de revogação do referido item, tendo em vista o 

cancelamento do seu registro na Anvisa.  

 

IV – CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância 

aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a impugnação apresentada 

pela empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI, em razão da sua 

tempestividade, para no MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as demais cláusulas editalícias, no 

entanto, a nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 220/2020 será publicada nos meios 

oficiais. 

 

São Luís - MA, 21 de janeiro de 2021. 

 
Osmália Roberta de Oliveira Borges 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 5.873 

 
 
De acordo: 
 
Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 515 


