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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
Referência: Licitação Eletrônica nº 092/2019 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 224.676/2019 - EMSERH  

Impugnante: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de 

MEDICAMENTOS DE FORMAS FARMACÊUTICAS VIA ORAL (Comprimido/Cápsula), para 

atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

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

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA devidamente qualificado na peça 

inicial acostada aos autos (fls. 176-182v), em face do edital da Licitação Eletrônica nº 

092/2019 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 estava marcada para o dia 14/01/2020 às 

09h00min e o prazo para que qualquer pessoa possa impugnar ou solicitar esclarecimento 

referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 18h00min do dia 07/01/2020, 

horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 
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Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada no dia 

06/01/2020, portanto, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido e o 

mérito será apreciado. 

Todavia, ressalta-se que a licitação foi adiada até ulterior deliberação em 

razão de solicitação da Gerência de Gestão Hospitalar, conforme aviso de adiamento 

publicado no sitio eletrônico da EMSERH. 

 

II – DAS RAZÕES 

 

A empresa impugnante alega que a exigência constante do item 6.1, alínea “h” 

do edital é ilegal, em razão da nítida violação aos princípios da proporcionalidade, 

razoabilidade e economicidade. Vejamos de forma resumida a transcrição dos seus 

argumentos: 

 
(...) 
Ocorre que tal exigência acaba por se tornar ilegal, vez que contraria os 
princípios da proporcionalidade (razoabilidade), da economicidade e, por 
fim, da proposta mais vantajosa, sem olvidar a ofensa direta e indireta às 
normas constitucionais e infraconstitucionais, e 3 em especial, as que regem 
o procedimento licitatório, como à frente será demonstrado. 
No caso em tela, trata-se de licitação que tem por objetivo a aquisição de 
medicamentos para atender a demanda de 12 (doze) meses, vez que o 
prazo de validade do registro de preços é de 12 (doze) meses. Contudo, 
apesar do certame ter como objetivo atender a demanda de aquisição de 
material farmacológico por 12 (doze) meses, exige que, na cláusula 6.1 –
alínea “h” – do edital, os produtos deverão ter 80% (oitenta por cento) da 
validade total, a partir da data de sua entrega. A exigência se reveste de 
ilegalidade, porquanto não tem, prima facie, correspondência e adequação 
entre o exigido no certame e o mundo fático, sem olvidar que acaba por, 
conforme será demonstrado, por violar os princípios da proporcionalidade 
(razoabilidade), da economicidade, da proposta mais vantajosa, tornando-se 
ilegal a exigência, sem olvidar que transfere, de forma indevida aos 
fornecedores a responsabilidade da ação planejada (art. 1º, §1º, da Lei 
Complementar 101/00) que compete à administração. 
(...) 
No caso em tela, exigir que o fornecedor entregue os medicamentos com 
80% (oitenta por cento) de validade restante junto ao órgão, cumulado com 
a situação em tela, mostra-se evidentemente abusiva e ilegal, porquanto 
acaba, em verdade, comprometendo e frustrando o caráter competitivo, bem 
como decorre de exigência técnica sem a devida justificação. É sabido que 
os laboratórios têm sua programação de produção/fabricação de cada 
medicamento, não se podendo imaginar que estes serão fabricados para 
atender a cada pedido de cada distribuidora e de cada órgão público, 
porquanto, na espécie, sendo que nem assim, com devida vênia, poderia se 
garantir que não haverá eventuais problemas no fornecimento dos 
medicamentos, vez que nem sempre haverá medicamentos com prazo de 
validade ainda vigente de 80% (oitenta por cento). 
Com efeito, como dito, além dos medicamentos serem produzi- 5 dos, em 
regra, com 24 (vinte e quatro) meses, os laboratórios não atuam para 
atender a cada pedido de cada distribuidora e de cada órgão público, mas 
sim produzem os medicamentos, de acordo com sua programação, para 
atender uma demanda existente e média de comercialização do laboratório, 
respectivo laboratório. Ora, o laboratório não produz medicamento em 
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excesso, porquanto, caso assim fosse, estaria assumindo prejuízo com 
posterior descarte. Por isso, enquanto possui estoque, por certo, não irá 
produzir um novo lote (com data de validade inicial mais recente). Em 
verdade, os laboratórios, as vezes ficam semanas até quase meses, sem 
fabricar novos lotes, porquanto produzem demandas grandes para atender 
um determinado período de tempo, de acordo com sua programação, 
visando evitar prejuízos e, assim, inclusive possuírem produto com um 
preço mais competitivo. Além disso, a produção de um ou alguns tipos de 
medicamento podem sofrer solução descontinuidade em sua fabricação 
pelos laboratórios por uma série de fatores, desde a busca de um 
posicionamento diferente no mercado até a falta de matéria prima. 
Posteriormente ao período de quarentena, os lotes dos medicamentos 
passam por diversos processos, quais sejam, separação, faturamento e 
distribuição. Ademais, há de ser considerado além do período de 
quarentena, o tempo dispendido para o operacional e o transporte dos itens 
pelos Laboratórios aos distribuidores. Pois bem, esse período deve ser 
compreendido e apreciado com proporcionalidade pelo órgão licitante, a fim 
de verificar qual é a modalidade do certame e a forma de entrega. Com 
efeito, exigir um prazo de validade razoavelmente alto para entrega imediata 
de medicamentos não se mostra totalmente inadequado, vez que o 
fornecedor (distribuidor) tem certeza de que, caso seja vencedor, terá que 
entregar o quantitativo indicado de forma imediata, com o que se mostra 
razoável exigir percentual de validade um pouco alto, mas, nem mesmo 
assim, um percentual tão alto como 80% (oitenta por cento) da validade 
restante, vez que um percentual tão altíssimo exige que o fornecedor tenha 
sempre estoque novo a pronta entrega, havendo, em 6 razão disso, 
aumento natural do custo. Por isso, indaga-se qual é a razão para exigir que 
os medicamentos possuam, em especial no registro de preços, mais de 12 
(doze meses) de validade, quando os mesmos podem ser solicitados de 
forma fracionada (em diversos momentos) e a demanda é para apenas 12 
(doze) meses. Contudo, quando o certame é na modalidade Registro de 
Preços a exigência de um prazo de validade excessivo, consistente em 
percentuais iguais e superiores de 50% ou 12 (doze) meses acabam 
tornando e, provavelmente, causando, problemas na execução contratual, 
sendo que, por precaução, há que, quiçá, trabalhar com margens de lucro 
um pouco maior do que tivesse uma exigência de prazo de validade 
adequado. No caso, em verdade, é quase impossível sequer participar, pois 
é certo que haverá problemas na execução, que ensejará notificações, 
respostas a notificações e outras questões, não só para com a impugnante, 
mas como toda e qualquer distribuidora, vez que a exigência de 80% 
(oitenta por cento) do prazo de validade restante, mormente por se tratar 
registro de preços, em que há total incerteza de quanto e em quais 
quantidades a empresa fornecedora irá entregar o produto, poderá ensejar 
prejuízos variados à execução contratual. Algo que, em verdade, nenhuma 
das partes quer que ocorra, porquanto só dá ensejo a prejuízos para todas 
as partes. No registro de preço, o fornecedor não tem certeza de quando e 
em quais quantidades o órgão público irá requerer a entrega do 
medicamento, porquanto, nesta modalidade, em verdade, o órgão público 
repassa à obrigação de possuir estoque de medicamentos ao fornecedor. 
Diante da total incerteza de quando e quais quantidades será requerida a 
entrega, quando há exigência de prazo de validade alto (superior à 50% ou 
há 12 – doze - meses), o próprio fornecedor não consegue trabalhar com 
grandes estoques, vez que, caso transpassado o prazo de validade exigido 
no edital sem que tenha havido a solicitação de entrega e, por 
consequência o fornecimento deste medicamento, o distribuidor assumirá o 
prejuízo pelo vencimento sem a 7 entrega do produto, vencendo em seus 
estoques, vez que o laboratório não devolverá os valores despendidos pela 
distribuidora com a aquisição de fármacos não entregues, ante o excessivo 
prazo de validade exigido, o que ao fim e ao cabo redundará no aumento de 
preço dos produtos nos próximos certames, a fim de equalizar os custos 
com as receitas, e isso com todas as empresas, não só a Impugnante. 
(...) 
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Destarte, restou comprovado que a exigência que os produtos devam ter no 
mínimo 80% (oitenta por cento) de validade restante quando entregues no 
Ente público, conforme na “cláusula 6.1 –alínea “h” – do edital”, fere os 
princípios constitucionais, devendo ser interiormente revista, sendo que, 
pelo fato da exigência restringir o caráter competitivo do certame, deve, 
norma cogente, o administrador proceder na correção da mesma ou 
justificar, tecnicamente e de modo a não restar dúvida, a mesma, do 
contrário passa a transitar por caminhos perigosos, com os consectários 
riscos sabidos disto. A fixação de um prazo de validade de 12 (doze) meses 
contados da entrega do medicamento, contempla o interesse público, 
preserva a Administração e garante um bom gerenciamento do estoque e, 
de quebra, garante melhores preços de aquisição dos medicamentos no 
certame. 
 

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

impugnação para que os apontamentos feitos sejam sanados. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

a) DO PRAZO DE VALIDADE DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DO ITEM 6.10 

ALÍNEA “H” DO EDITAL 

 

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

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

Outrossim, o presente certame tem como objeto o Registro de preços para 

contratação de empresa para fornecimento de MEDICAMENTOS DE FORMAS 

FARMACÊUTICAS VIA ORAL (Comprimido/Cápsula), para atender as necessidades das 

Unidades Hospitalares administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - 

EMSERH. 

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

remetidos ao setor requisitante, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento 

técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Logo, a decisão aqui proferida se 

fundamenta na manifestação do referido setor. 

Nesse sentido, o referido setor, em documento colacionado às fls. 183, não 

acolheu o pedido feito pela impugnante. Vejamos: 

 
Segundo publicação do Ministério da Saúde de 2006, Assistência 
Farmacêutica na atenção básica “O prazo de validade dos medicamentos 
não deverá ser inferior a doze meses a contar da data da entrega do 
produto. O Edital deve dispor sobre o prazo de validade do 
medicamento, quando da entrega. Sugerimos que os medicamentos 
sejam entregues com prazo equivalente a, no mínimo, 75% de sua 
validade, contados da data de fabricação. Por exemplo: se o 
medicamento possui validade de 24 meses contados da data de 
fabricação, quando da entrega deverá possuir, no mínimo, 18 meses”. 
Atendendo ao pedido de esclarecimento da empresa Inovamed Comércio 
de Medicamentos LTDA, em relação ao prazo de validade do Registro de 
Preço e a validade mínima no ato da entrega, informamos que devido à 
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sazonalidade e os protocolos clínicos implantados nas unidades de saúdes 
administradas pela EMSERH e Considerando a Publicação do Ministério da 
Saúde, estabelecemos no Termo de Referência (Conforme Item 4.4.1) que 
os medicamentos importados a validade mínima de 80% (oitenta por 
cento) e para os medicamentos importados a validade mínima de 50% 
(cinquenta por cento) do prazo de validade, a contar da data de 
fabricação. 
 

Portanto, com base na manifestação prolatada pela Gerência de Gestão 

Hospitalar, o pedido para reforma de edital é IMPROCEDENTE. 

 

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 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA, em razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito 

formulado. 

Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas as condições 

editalícias da Licitação Eletrônica nº 092/2019, bem como a nova data de abertura será 

publicada nos meios oficiais e no sitio eletrônico da EMSERH, obedecendo o prazo de 

ancoragem anteriormente estabelecido. 

 

 
 

São Luís - MA, 28 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Stterffanny Andômeda Miranda Veras 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 415 

 
 
De acordo: 
 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Mat. 515

 


