
  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de julgamento de impugnações interpostas
contra  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.  041/2019/SML,
deflagrado  nos  autos  do  Processo  Administrativo  n.
02.00421/2018, que tem por objeto resumido o Registro de Preço
para Aquisição de Medicamentos, conforme estabelecido no Edital
e  seus  Anexos, para  atender  às  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Saúde. 

A Empresa  AM MEDICAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o n. 06.209.557/0001-13, com sede na Rua
São Paulo  de Olivença, 86, GP.04, São Francisco,  Manaus/AM,
CEP: 69.079-060, impugnou o ato convocatório nos dias 28 de
abril  de  2019,  por  meio  do  e-mail
cristiane.salazar@ammedical.net.br.

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando  com  a  legislação  regente  o  Edital
impugnado  tratou  dos  prazos  para  impugnação  no  item  11  do
instrumento convocatório, onde se extrai: 

“11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor
impugnação deste ato convocatório do Pregão, na
forma  eletrônica,  via e-mail para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.
(...)
11.5.1.  Os  instrumentos  de  que  tratam  este
subitem (impugnações, recursos ou contrarrazões)
deverão ser  remetidos exclusivamente para o e-
mail  pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os
prazos definidos em lei e neste edital e ainda,
observando-se  em  todo  caso  o  horário  de
expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis (de
segunda a sexta-feira),  de 8h às 14h, sob pena
de  não  ser  conhecido  em  razão  de
intempestividade.”

Em análise aos documentos encaminhados, entende-se
como data de recebimento da impugnação dia 28.04.2019, assim,
verifica-se o atendimento dos requisitos previstos em Edital
para seu recebimento, motivo pela qual deverá ser recebida e
analisada. Na oportunidade, decido nesta data dar publicidade à
peça impugnatória, para ciência de todos. 

II. DO MÉRITO
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1.1 DA ALEGAÇÃO:

Em síntese a impugnante questionou acerca do item
GARRA DO DIABO (Lotes 43 e 44), alegando 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”  e
solicita:  “A  retificação  do  edital  licitatório  trocando  a
concentração do produto para GARRA-DO-DIABO 200 MG a 450 MG
(Harpagophytum  procumbens  DC.”,  conforme  peça  impugnatória
publicada.

2.2. DO JULGAMENTO

As questões suscitadas recaírem quesitos atinentes
à  discricionariedade  da  Secretaria  requisitante  definida  no
Termo de Referência, solicitei análise e deliberação, do Órgão
Requisitante, acerca da concentração que atenda as necessidades
do Município.

A Secretaria Municipal de Saúde analisou o mérito
da  impugnação  e  manifestou-se  pela  procedência,  solicitando
modificação  na  descrição  do  referido  fármaco,  pelos  motivos
transcritos a seguir:

“Assim, neste caso, trata-se de um medicamento
do  Componente  Básico  da  AF  o  GARRA-DODIABO
(Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn), logo
deve-se  seguir  os  preceitosestabelecidos  na
RENAME  (Relação  Nacional  de  Medicamentos
Essenciais),  onde  a  descrição  da
Concentração/Composição  farmacêutica  do
medicamento não se dá por MILIGRAMAS de GARRA-
DO-DIABO  e  sim  por  Equivalência  de
“harpagosídeo/iridoides”  em  sua  fórmula  após
produzida, vejamos a descrição na REMUME:

GARRA-DO-DIABO (Harpagophytum procumbens DC.
ex Meissn): Concentração/Composição: 30 mg a
100 mg  de harpagosídeo ou 45 mg a  150 mg
deiridoides   totais  expressos  em
harpagosídeos  (dose  diária).   (Adaptação
nossa). RENAME2018. PAG. 25 (ANEXO).

Logo,  cada  fabricante/distribuidora/futura
contratada deverá apresentar o medicamento que
contenha em sua formulação a possibilidade de
concentração de consumo diária  (tomadas de uma
a  três  vezes  ao  dia)  de
“harpagosídeos/iridoides”  estabelecidos  na

2-4                                           Superintendência Municipal de Licitação – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristóvão
Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-3639



  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

RENAME.
Contudo,  em  diligência  realizada  por  esta
SEMUSA,   foram  verificados  alguns  Registros
Existentes  de  fabricantes  do  medicamento  em
tela, que remete a dosagens dos mesmos: (…)
Assim, nesta oportunidade verificou-se que há
medicamentos  industrializados  disponíveis  no
mercado farmacêutico que cumprem a quantidade
de  “harpagosídeos/iridoides” que variam de 200
a  500mg  de  GARRA-DO-DIABO,  acima  citamos  4
exemplos.  Insta  frisar  que  os  medicamentos
apresentam  dissonâncias  atípicas,  pois  como
vimos  no  FABRICANTE  3  GARRA-DO-DIABO300MGtem
equivalente  a  66mg  harpagosídeos  em   uma  só
dose, onde o FABRICANTE 2 GARRA-DODIABO 450 MG
tem em uma dose apenas o equivalente a 18mg de
harpagosídeos,  tornando  assim  difícil  indicar
quais  miligramas  finais  podem  atender  as
especificações  contida  na  RENAME  conforme
citado anteriormente.
CONCLUSÃO
Em  face  aos  achados  em  diligência  técnica
realizado   por  esta  Secretaria  Municipal  de
Saúde, solicitamos a esta douta SML que altere
qualitativamente a descrição do item com vistas
na possibilidade de  aumentar a concorrência no
presente  certame,    ficando  o  item  com  a
seguinte descrição:

Onde lê-se: 
Lote  43  –  GARRA-DO-DIABO  200mg  a  400mg
(Harpagophytumprocumbens DC.ex Meissn) 

Leia-se: 
Lote  43   –  GARRA-DO-DIABO  200mg  a  500mg
(Harpagophytumprocumbens DC.ex Meissn) 

Insta frisar que é interesse da Administração
Pública  realizar  esta  alteração  qualitativa,
para  que  haja  produtos  que  atenda  as
especificações  almejadas,  onde  jamais  foi
interesse  desta  Administração  Pública
restringir a concorrência, pois como bem vimos
tecnicamente trata-te de um medicamento atípico
com  descrições  dissonantes  conforme  citado
anteriormente.” 

Considerando a deliberação da SEMUSA em modificar
a descrição do medicamento solicitado, ocasiona à inafastável
necessidade e republicação do Edital, atendendo ao §4º do art.
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21 da Lei 8.666/93 e do Decreto Municipal n. 10.300/2016, as
jurisprudências e o item 19.2 do Edital.

No que se refere às aquisições realizadas mediante
licitação,  deve  a  Administração  Pública,  em  observância  ao
disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93, garantir a
igualdade  na  participação  dos  licitantes  e  selecionar  a
proposta mais vantajosa, em observância aos princípios básicos
descritos na mencionada lei (art. 3º, caput e §1º). 

Importa  consignar,  que  não  compete  a
Superintendência  Municipal  de  Licitações  deliberar  sobre  a
importância  ou  predileção  dos  objetos.  Por  tal  motivo,
solicitamos  da  SEMUSA  (Órgão  requisitante)  a  análise  e
deliberação sobre os procedimentos legais a serem adotados no
presente certame, sendo deliberado pelo cancelamento do Lotes
em questão (GARRA DO DIABO), para que não haja descontinuidade
à disputa dos outros medicamentos do processo.

III. DA DECISÃO

Ante  ao  exposto,  com  fulcro  na  legislação
aplicável  e  no  Edital  de  Licitação,  decido  CONHECER  A
IMPUGNAÇÃO ACIMA,  por preencherem os requisitos para tanto e,
no  mérito,  por  tratar-se  de  questionamentos  estritamente
técnico, em consonância com a Manifestação da Técnica JULGÁ-LA
PROCEDENTE,  nos  termos  da  legislação  pertinente,  informando
ainda que o medicamento passará pelas alterações pertinentes,
sendo  republicado  em  momento  oportuno  nos  mesmos  meios  de
divulgação conforme item 19.2 do Instrumento Convocatório e o
§4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

Ressalto  que  as  decisões  ora  proferidas  estão
embasadas nas razões de fato e direito expostas nesta Resposta
e que, em face do CANCELAMENTO DOS LOTES 43 e 44, permanecem
inalterados os outros termos do Edital de Licitação.

Porto Velho, 02 de maio de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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