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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA /MG 
 
 
 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023 
 
 
 
 
 
 
A empresa PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com inscrição no CNPJ n.º 

37.920.081/0001-58, com sede na Rua Abílio Barreto. N.º 374, Loja 03, Cidade Universitária, em São Gonçalo 

do Rio Abaixo/MG, CEP 35935-000, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Marcio Junior de 

Oliveira Pontes, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº MG-14.483.469 e do CPF 

no 015.947.246-60, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93,  e na Lei 

10.520/2002, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em 

referência, que adiante específica o que faz na conformidade seguinte: 

 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE 

 
A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que a legislação prevê que decairá do 

direito de impugnar falhas ou irregularidades que viciariam o edital o licitante que não o fizer até o segundo dia 

útil antes da abertura dos envelopes. Vejamos: 

 
Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 
§ 1º  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. § 2º  Acolhida 
a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. (Decreto 
nº 3.555, de 8 de agosto de 2000.) 
 

E o edital do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023 prevê: 

5- Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e 
por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser 
enviada, preferencialmente, para o e-mail licitaturvolandia@hotmail.com, ou protocolizadas na 
sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Turvolândia, dirigidas ao (a) Pregoeiro (a), que deverá 
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo técnico competente. 
 

Considerando o prazo legal para apresentação do presente instrumento de impugnação, são as 

razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que a data da realização do certame será em 

25/01/2023 às 10:30 horas, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente impugnação. 
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II – FATOS 
 
A empresa PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA tem interesse 

em participar da licitação para registro de preços para “(...)Registro de preços para futura e eventual aquisição 

medicamentos éticos, genéricos, similares e imunobiológicos, considerando o maior desconto percentual (%) 

do lote único, dos valores constantes da tabela CMED de preços vigentes de medicamentos - preço de fábrica 

(PF) - respeitada a aplicação do cap vigente e a limitação do preço máximo de venda ao governo(PMVG) - 

emitida pela central de regulação do mercado de medicamentos - CMED / secretaria executiva /agência 

nacional vigilância sanitária - ANVISA - em atendimento a secretaria municipal de saúde, a serem distribuídos 

aos usuários que utilizam a unidade básica de saúde, mediante prescrição médica, com aprovação do setor de 

assistência social do Município de Turvolândia/MG(...)”.  

Ocorre o edital faz previsão que “(..)11 – O prazo de entrega dos medicamentos de ser de máximo 

24:00 (vinte quatro) horas, a contar da data do recebimento da ordem de compra no setor de solicitante da 

Prefeitura Municipal Turvolândia/MG acompanhada da receita.(...)”; e, ainda, em seu TERMO DE 

REFERÊNCIA, determina “(...)entregas diárias de acordo com as requisições do setor, para entregas em até 

24:00 horas ao paciente.(...)”. 

Tais exigências maculam a lisura e evidenciam flagrante prejuízo ao interesse de terceiros, quais 

sejam os licitantes participantes do certame, considerando que restringe e frustra o caráter competitivo, e, por 

consequência, correspondendo a situação expressamente vedada por lei, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei n.º 

8.666/1993 bem como da novíssima Lei Geral de Licitações promulgada em 01 de abril de 2021 (Lei n.º 

14.133/2021 – art. 9º, inciso I, alínea “a”), como será apresentado a seguir. 

 
III – DO MÉRITO 
 

Inicialmente destacamos que a fase recursal do procedimento licitatório tem como fundamento 

legal o art. 5º, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal de 1988. 

O inciso XXXIV, da Constituição Federal de 1988, garante a todos, independentemente do 

pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 

abuso de poder. 

O inciso LV, por sua vez, assegura a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o 

exercício do contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro:  
 

“dentro do direito de petição estão agasalhadas inúmeras modalidades de recursos 
administrativos, disciplinadas por legislação esparsa, que estabelece normas concernentes 
a prazo, procedimento, competência e outros requisitos a serem observados pelos 
peticionários”. (cf. in Direito Administrativo, 19ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2006, p. 698). 
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Sem embargo, infelizmente, o edital em apreço tece exigências excessivamente restritivas que se 

opõe a legalidade e aos princípios informadores da licitação pública, que impedem que a disputa seja ampla, 

assim, solicita-se a avaliação e a compreensão desta Douta Comissão de Licitação. 

Com efeito, o instrumento convocatório restringe a ampla participação de interessados, vez que 

“(..)11 – O prazo de entrega dos medicamentos de ser de máximo 24:00 (vinte quatro) horas, a contar da data 

do recebimento da ordem de compra no setor de solicitante da Prefeitura Municipal Turvolândia/MG 

acompanhada da receita.(...)” e que serão “(...)entregas diárias de acordo com as requisições do setor, para 

entregas em até 24:00 horas ao paciente.(...)”. 

É cediço que são vedadas exigências excessivas e que limitem ou frustrem a competição ou a 

execução do objeto do certame. 

Neste sentido, temos que o PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023, EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 001/2023 não apresenta os parâmetros razoáveis acerca da entrega dos itens, vez que nas 

regras de execução estampadas no edital há a restrição da competitividade. 

Ora, Ilustre Pregoeiro! 

Temos que a regra que prevê “(...)entregas diárias de acordo com as requisições do setor, para 

entregas em até 24:00 horas ao paciente.(...)”, bem como, “(..)11 – O prazo de entrega dos medicamentos de 

ser de máximo 24:00 (vinte quatro) horas, a contar da data do recebimento da ordem de compra no setor de 

solicitante da Prefeitura Municipal Turvolândia/MG acompanhada da receita.(...)” não apresenta maior 

vantajosidade, vez que reduz o número de possibilidade de participantes, contudo, devemos lembrar que a 

administração pública, inclusive a Prefeitura Municipal Turvolândia/MG, deve, sempre, decidir em favor 

da ampla concorrência, tendo em vista que perquire a proposta mais vantajosa. 

Notório que deve ser afastada a hipótese que indica “(...)entregas diárias de acordo com as 

requisições do setor, para entregas em até 24:00 horas ao paciente.(...)”, considerando que provoca a restrição 

da competitividade e deve ser tomada por ilegal (Lei nº. 8.666/1993, art. 3º, § 1º, inc. I). 

Logo, deve ser retificado o PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023, EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 001/2023 para que enquadre nos moldes do sistema normativo vigente. 

O problema havido no presente edital, reside, em especial, na exigência de que os itens terão 

“(...)entregas diárias de acordo com as requisições do setor, para entregas em até 24:00 horas ao paciente.(...)”. 

Neste sentido a segundo a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI, prevê 

que qualquer exigência de ordem técnica em relação ao objeto licitado precisa ser justificada de forma explícita, 

clara e congruente, com base em pareceres, informações ou laudos técnicos que devem necessariamente fazer 

parte integrante do processo licitatório. Vejamos: 
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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. [grifos nossos] 
 

Frente a legislação pátria a exigência do Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023, 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023 não se apresenta compatível com os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade que devem orientar os atos da Administração Pública, ao passo que 

representam restrições excessivas capazes de reduzir e restringir o universo de participantes do certame e 

ainda violar a isonomia entre potenciais licitantes, consequentemente, acarretando relevante redução da 

capacidade de obtenção da proposta mais vantajosa tanto para a própria Administração quanto para o interesse 

público. Vejamos: 

- Lei n.º 8.666/1993: 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos.   
§ 1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.   
 
- Lei n.º 14.133/2021:  
Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, 
ressalvados os casos previstos em lei: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que 
praticar, situações que: a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do 
processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas.  
 
[grifos nossos] 

 

Marçal Justen Filho (1998, p. 344-346) ensina que a Lei 8.666/93 dispõe expressamente as 

exigências possíveis, visando: “evitar que exigências formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica 

constituam-se em instrumento de indevida restrição à liberdade de participação em licitação”. 

Neste sentido, as exigências técnicas em licitações devem guardar estrita pertinência com o objeto 

da contratação, motivo pelo qual o edital só pode consignar requisitos e condições que sejam necessárias ao 

atendimento do interesse público visado. 

Os interessados no certame devem observar as exigências de habilitação previstas no instrumento 

convocatório e se os requisitos encontram pertinência com relação ao objeto licitado e, ainda, se não 

representam exigência excessiva, restringindo a competitividade e sugerindo o direcionamento da licitação para 

um participante específico, avaliando a necessidade de eventual impugnação ao edital. 
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Neste sentido, a exigência de entrega em prazo exíguo, restringe a competitividade e induz ao 

direcionamento da licitação, considerando a questão da localização geográfica do órgão licitante ante aos 

interessados, de forma a impedir que maior número de interessados tenha condições de participar da licitação. 

Logo, é necessário corrigir o PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023, EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 001/2023 e retirar a previsão restritiva, ou seja, àquela que refere-se à entrega de material. 

Ademais, não se mostra razoável que a Administração, a quem compete o exercício de suas 

obrigações pautada em mínimo planejamento, submeta as empresas com quem contrata à súbitas 

necessidades, colocando-as em eterno estado de prontidão para atender a demandas em prazo demasiado 

insuficiente e precário. 

Logo, tal exigência sem a menor dúvida, afronta a competitividade e a razoabilidade, sendo 

contrária, portanto, aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, o que deve ser retocado. 

Conforme se depreende do Termo de Referência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023, 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023 apresentado pela própria Administração, o objeto da 

licitação, refere-se ao fornecimento de itens, sem maiores complexidades ou dificuldades sob o prisma técnico. 

Dessa forma, a exigência de que os itens “(...)entregas diárias de acordo com as requisições do setor, para 

entregas em até 24:00 horas ao paciente.(...)” deve guardar relação de razoabilidade e proporcionalidade com 

a natureza e espécie do pedido. 

Tal exigência está a contrariar a lei aplicável ao caso e, além de ilegal, constitui previsão irrazoável, 

desproporcional, como também caracteriza explícito e injusto cerceamento ao direito de ampla participação e 

de isonomia entre os licitantes; além de, em tese, caracterizar eventual direcionamento da licitação em curso. 

A Administração Pública, ao elaborar o PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023, EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023, deveria ponderar a proporcionalidade e motivação de seus atos, para 

que o edital seja válido; é preciso que o objeto da licitação, além de alcançável, seja descrito de forma tal, que 

possa ser atendido por ampla margem de licitantes com competência e eficiência. 

A garantia da ampla margem de concorrência, da igualdade entre os concorrentes e da 

possibilidade de execução do objeto sem desequilíbrio financeiro ao contratante vencedor da licitação, são 

condições essenciais para um edital movido pela lisura e legalidade. 

Por ser imperativo constitucional (parte final do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal), a 

disputa deve ser o mais ampla possível, franqueada a todos que tenham capacidade e idoneidade para cumprir 

o futuro contrato administrativo. 

O Ministro Benjamin Zymler, relator do Acórdão 2129/2021 (Plenário do TCU), explica que não 

se pode elencar um vasto conjunto de exigências relativas à produtos a serem adquiridos, sem a devida 

fundamentação técnica para cada uma. Orienta, ainda, que ao inserir uma norma técnica a ser atendida pelo 
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licitante, a Administração deve fundamentá-la e demonstrar que ela é devida e necessária, bem como avaliar 

os seus efeitos na competitividade do certame, em atendimento aos princípios da motivação, da razoabilidade 

e da seleção da proposta mais vantajosa. [grifos nossos] 

Nessa toada, não se vislumbra, portanto, qualquer justa, clara e pertinente justificativa para que 

os itens devam “(..)ser entregues na sede da Prefeitura Municipal, por funcionário da empresa vencedora, (...)” 

O egrégio Tribunal de Minas Gerais manifestou em decisão: 
 
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL. 
EXIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. São inválidas a cláusulas do edital que impliquem 
em restrição excessiva dos participantes, ao exigir requisito não previsto em lei e contrário ao 
interesse público.  (TJMG -  Reexame Necessário-Cv  1.0188.11.000313-7/002, Relator(a): Des.(a) 
Antônio Sérvulo , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2012, publicação da súmula em 
13/11/2012) 
 
 

O Tribunal de Contas da União (TCU) manifestou em decisão: 
 
EMENTA: A licitação não deve perder seu objetivo principal, que é obter a proposta mais 
vantajosa à Administração, mediante ampla competitividade, a teor do art. 3º, caput, da Lei 
8.666/1993. (Acórdão 1734/2009 Plenário (Sumário)) 
 
 
EMENTA: A realização de procedimento licitatório para aquisição de bens e serviços é 
obrigatória, se ficar configurada a viabilidade de competição entre fornecedores. (Acórdão 
88/2008 Plenário (Sumário)) 
 
 

Notório que o principal objetivo dos procedimentos licitatórios é a prevalência do interesse público. 

Assim o administrador deve buscar obter produtos de qualidade, pelo menor preço possível e conceder prazo 

razoável que permita um planejamento por parte da Administração de forma a nunca ocorrer a falta do material. 

Como sabido, os procedimentos licitatórios tem por finalidade precípua a obtenção da proposta 

mais vantajosa para a administração. Firme neste norte a administração deve envidar esforços no sentido de 

não limitar a participação de competidores nos procedimentos licitatórios, observando neste os princípios que 

o regem, notadamente o da legalidade insculpido no inciso II do art. 5º da Constituição da República de 1988.  

Nos procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia e legalidade, a administração 

permanece adstrita aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para adoção dos critérios a serem 

estabelecidos no EDITAL, necessários ao atendimento do interesse público.  

Neste sentido, o PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 001/2023, contém exigências de caráter restritivo, descumprindo os princípios da legalidade, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência, da competitividade, e da isonomia; e ainda prejudicando a 

premissa de obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público e à Administração. 
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Por fim, insta ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se manifestou 

em decisão liminar, processos similares. Vejamos: 

 
 
“[...] se mostra desarrazoada e excessiva, comprometendo o caráter competitivo do certame, já 
que contribui para afastar potenciais fornecedores, incapazes de assumir tais obrigações em 
razão da distância entre suas sedes e o município, privilegiando apenas os fornecedores locais, 
o que contraria o disposto no inciso I do §1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93.” (Denúncia nº 862.524 
– Relator: Conselheiro Cláudio Couto Terrão, sessão de julgamento para referendo pela Primeira 
Câmara em 1º/11/2011) 
 
 

A exigência retratada no presente Edital sem a menor dúvida, afronta a competitividade e 

a razoabilidade, sendo contrária, portanto, aos princípios insculpidos no artigo 3º, § 1º, inc. I da Lei nº. 

8.666/1993 e artigo 37da Constituição da República de 1988. 

Há, portanto, que se corrigir o dito PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023, EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023, retirando-se tal exigência e por ser prerrogativa da 

Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, podendo rever e reformar seus 

atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Pública, verifica-se a necessidade de 

serem realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da Legalidade, Eficiência, 

Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da 

Administração Pública, sob pena de nulidade do certame, conforme as razões de fato e de direito 

expostas nesta impugnação ao edital. 

 
 
IV – DOS PEDIDOS 

 
Ante o exposto e estando devidamente configurados os atos que se quer impugnar, 

requer: 
 
 
1. O recebimento do presente instrumento, bem como o seu processamento, devida 

resposta e julgamento conforme, vez que a legislação determina que caberá ao pregoeiro decidir sobre 

a petição no prazo de vinte e quatro horas (art. 12, § 1º do Decreto nº 3.555/2000), bem como prevê o 

instrumento convocatório do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2023, EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 001/2023 (IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES; Item 5); 
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2. A devida retificação do instrumento convocatório do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 

004/2023, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023, devendo ser suprimida a exigência de 

que os itens tenham “(...)entregas diárias de acordo com as requisições do setor, para entregas em até 

24:00 horas ao paciente.(...)”,  por se tratar de entrega de material. 

 

 

3. O envio das respostas no e-mail marcio@agildistribuidora.net.br, sob pena de nulidade 
do ato.  

 
 
Termos em que pede deferimento 
 
 
São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, 20 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 

Marcio Junior de Oliveira Pontes 
CPF 015.947.246-60 

PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA  
DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ 37.920.081/0001-58 
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