
 

AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - RUA SÃO PAULO DE OLIVENÇA, 305 – GALPÃO 

04. SÃO FRANCISCO CEP: 69.079-060 MANAUS-AM CNPJ: 06.209.557/0001-13 INSC. MUNICIPAL: 10902301 INSC. ESTADUAL: 
04.211.859-0 TELEFONE (92) 2126-3400 licitacao@ammedical.net.br 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPERINTENDENCIA 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 
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AM MEDICAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no 

CPPJ de n° 06.209.557/0001-13, com sede à Rua São Paulo de Olivença, 86 – GP.04 – 

São Francisco Manaus/AM CEP: 69.079-060, endereço eletrônico 

licitacao@ammedical.net.br, tendo como representante o Sra Cristiane Marcele da Silva 

Nossa Pinheiro Salazar, brasileira, inscrita no RG sob o n° 20.364.746-75   SSP/BA e 

CPF n° 633.102.602.91 vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com 

fundamento no Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993 e item 9.1 a 9.1.2 do PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N.º 041/2019/SML/PVH, 

interpor 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

I - DOS FATOS 

Foi detectada no edital de licitação uma falha relativa no que se 

refere o LOTE 43, GARRA-DO-DIABO 200 MG a 400 MG (Harpagophytum 

procumbens DC. Ex Meissen) considerando que a concentração solicitada está limitando 

de forma prejudicial para que outros licitantes participem do certame, pois temos 

indústrias que produzem este produto com a concentração de 450 MG, com isso está 

inclusive ferindo o princípio da ampla concorrência. 

Tal alteração seria benéfica, pois seria obedecido o princípio da 

isonomia entre os licitantes, e é de fundamental importância para a verificação do direito 

líquido e certo dos licitantes, servindo inclusive de matriz para os diversos princípios que 

regem as licitações públicas. Ora sua previsão é cabalmente expressa no texto 

constitucional e infraconstitucional, de forma que o comando normativo não é de apenas 
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tratar todos igualmente na realização do certame, mas assegurar a todos e quaisquer 

interessados as condições necessárias para firmarem contratos a Administração Pública. 

Perquirindo ainda mais a legislação infraconstitucional, qual seja a 

lei 8.666/93, é vedado em ato convocatório do certame quaisquer clausula ou condição 

capazes de frustrar ou restringir o caráter competitivo do processo licitatório.  

 

Diante dos fatos, deve ser analisada a respectiva impugnação 

tempestiva do edital publicado pela Administração Pública Municipal, conforme será 

demonstrado adiante. 

II - DO DIREITO 

1. DO PRAZO LEGAL PARA JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

O respectivo edital de licitação deve prever o prazo para julgamento 

das impugnações interpostas em consonância com o prazo previsto na legislação pátria. 

O Artigo 41 da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 prevê em seu 

§ 2º o prazo legal para interposição da impugnação pelo licitante, in verbis: 

“Artigo 41. 

... 

§ 2º - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 

perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 

propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas 

ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. “ 

Assim podemos ver que a legislação é omissa em afirmar o prazo de 

julgamento desta impugnação realizada pelo licitante acima qualificado, devendo ser 

aplicado o prazo previsto no parágrafo anterior que assim dispõe: 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três dias úteis, sem 

prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. (grifo acrescentado) 

Portanto, deve ser corrigido tal palavra disposta no edital, com a 

devida retificação da mesma. 
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III - DOS REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria: 

1 - A retificação do edital licitatório trocando a concentração do 

produto para GARRA-DO-DIABO 200 MG a 450 MG (Harpagophytum procumbens DC. 

2 - O deferimento do adiamento da sessão de licitação para a próxima 

data disponível após o prazo condizente a ser concedido para as adequações a serem 

realizadas pelo impugnante, sob pena de tomadas das medidas cabíveis para discussão 

das questões aqui trazidas. 

 

 

Nestes termos, 

Aguarda Deferimento. 

Manaus - AM, 28 de abril de 2019. 

 

 

 

_____________________________________ 

Cristiane Marcele da Silva Nossa Pinheiro Salazar 

Sócia-Proprietário 

 

 


