
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
Ref.: Pregão Presencial nº 025/2018 

Recorrente: JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 
 

A Comissão de Licitações do Município de Cotegipe – Estado da Bahia, no dia 13 de setembro de 2018, realizará 

licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o nº 025/2018, para Fornecimento de 
materiais de penso para atender as necessidades das Unidades de Saúde, Estratégia Saúde da Família e SAMU no 
Município de Cotegipe – Estado da Bahia, conforme especificações contidas no edital e documentos em anexo.  

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA. apresentou impugnação, 

nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, requerendo a alteração do edital pelos motivos a seguir expostos. 

 

ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 
 

DOS FATOS 
O Impugnante afirma ter interesse em participar da licitação supramencionada, adquirindo o presente edital no setor 

responsável da Prefeitura Municipal. 

Entretanto, alega que ao verificar as condições de participação no pleito em tela, deparou-se com a exigência 

formulada no item nº 1.3.2 , alíneas “a” e “b”. 

O mesmo alega que tal exigência é ilegal, pois afronta as normas que regem o procedimento licitatório, tendo em 

vista que o intuito da administração pública é o de buscar a proposta mais vantajosa, uma vez que não pode ceifar o direito de 

empresas que não se enquadram no ramo exclusivo de farmácias, devendo assim, estender esse direito a todos, pois segundo 

o mesmo geraria maior competitividade na oferta de preços. 

O Impugnante afirma ainda que a suposta ilegalidade fere o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, no qual consta 

que é vedado aos agentes públicos. 

Afirma que na medida em que o Edital exige que se apresente um Alvará ou um Certificado que somente as 

empresas do ramo farmacêutico possuem, o ato de convocação consigna cláusula manifestamente comprometedora ou 

restritiva do caráter competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação. Afirma ainda que os itens objurgados ferem 

igualmente o princípio da isonomia, consagrado no inc. I, do art. 5º, da Constituição Federal. 

Diante tais alegações o Impugnante requer que sejam declarados nulos os itens atacados de nº 1.3.2; Bem como, se 

entender-se prudente seja determinada a republicação do Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme §4º, do 

art. 21, da Lei 8666/93. 

CONCLUSÃO 
Considerando tudo que foi exposto, os membros da Comissão de Licitação do município de Cotegipe, DECIDEM, à 

luz do objeto licitado e da conformidade das condições editalícias com o ordenamento jurídico, pela PROCEDÊNCIA DA 

IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa, deste modo o edital será retificado e devidamente publicado nos mesmos veículos 

do texto original, com a observação de que a empresa a participar no certame deverá conter os devidos permissivos legais de 

comercialização do objeto licitado, perante os competentes órgãos de fiscalização, bem com a inserção de tal permissivo em 

seu CNAE e demais atos correlatos, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

 
Atenciosamente, 

Cotegipe, 05 de setembro de 2018. 

 
 

EDIMAR MARÇAL DE JESUS 
Presidente da Comissão de Licitação de Cotegipe 


