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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2018-09-SRP 

 

Trata-se de impugnação ao edital do pregão presencial nº. 061/2018-09, que tem como objetivo 

a seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para formar o Sistema de Registro 

de Preços da Administração Pública Municipal, para futuro fornecimento de medicamentos 

comuns, material hospitalar, para manutenção da Atenção Básica de Pacajá. 
 

Empresa impugnante M. K. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ: 

31.499.939/0001-76, por intermédio de seu procurador o Sr. Iderlandio Freitas Silva, fica informado da 

decisão referente a impugnação interposto. 

 

 Alega a impugnante, em síntese, que a exigência de apresentação de Certificado de Licença 

Ambiental, Dispensa ou Protocolo, não encontra amparo legal segundo o rol de documentos constantes 

no artigo 27, 28, 29, 30 e 31, da lei federal nº 8.666/93, bem como as exigências no item 13.3, alínea b) 

Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, e , alínea c) Certidão de 

Regularidade do Conselho Federal e/ou Regional de Farmácia, não são aplicadas para o item BALANÇA 

DIGITAL DE ATÉ 150KG, que ao final, pugna pela retificação do edital para excluir a referida 

exigência. 

 

 Quanto aos requisitos formais, verifico que a impugnação observou o prazo estabelecido no 

artigo 41, §1º, da Lei 8.666/93, e as condições estabelecida no edital, e procederemos à análise do mérito 

do pedido. 

 

 A impugnante afirma que a exigência contida no item 13.5, alínea e) Certificado de Licença 

Ambiental, Dispensa ou Protocolo, e no item 13.3, alínea b) Licença de Funcionamento da Vigilância 

Sanitária Estadual ou Municipal, e , alínea c) Certidão de Regularidade do Conselho Federal e/ou 

Regional de Farmácia, não pode ser exigida para a impugnante tendo em vista que a mesma tem interesse 

em participar do item 250 - BALANÇA DIGITAL ATE 150KG, erroneamente informado na 

impugnação como nº 321.  

 

 Da análise do pedido, que o item 250 - BALANÇA DIGITAL ATE 150KG, não está sujeito a 

fiscalização da ANVISA/MS, não podendo ser exigido os contidos no item do edital 13.3, alínea b) 

Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, e, alínea c) Certidão de 

Regularidade do Conselho Federal e/ou Regional de Farmácia, para as empresas interessadas em 

comercializa-los. 

 

  Com relação a exigência contida no edital item 13.5, alínea e) Certificado de Licença Ambiental, 

Dispensa ou Protocolo, caso a empresa entenda que não exerce atividades potencialmente poluidoras 

para as quais é imprescindível o licenciamento ambiental, poderá pleitear, junto ao órgão competente 

para se manifestar a esse respeito, documento apto a comprovar que está dispensada de se submeter ao 

procedimento de licenciamento ambiental. 
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 É de suma importância salientar que a exigência da comprovação da regularidade ambiental é 

padrão em todos os processos licitatórios deste ente público e atende recomendação da Promotoria de 

Justiça local, Ofício da Promotoria Anexo. 

 

 Por tal motivo, conheço a impugnação apresentada, e dou-lhe provimento ao pedido da 

impugnante quanto as exigências contidas no edital item 13.3, alínea b) Licença de Funcionamento da 

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, e, alínea c) Certidão de Regularidade do Conselho Federal 

e/ou Regional de Farmácia, suspendendo o presente processo para devida adequação do edital, bem 

como, e reabertura do prazo para apresentação de propostas e habilitação. 
 

 Pacajá, Pará, 13 de dezembro de 2018. 

 

 

__________________________________ 

Valdiney Batista de Freitas 

Pregoeiro 

 

  

  

 


		2018-12-13T08:17:58-0200
	VALDINEY BATISTA DE FREITAS:59334444215
	Eu sou o autor deste documento




