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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

 
DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE (O recurso foi repassado para decisão da Autoridade
Competente).
MINISTÉRIO DA SAÚDE

 SECRETARIA EXECUTIVA
 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAÚDE – DLOG

 COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE
 Esplanada dos Ministérios, Anexo “A”, 4º andar, sala 464, Brasília/DF CEP: 70.058-900

 Fone: (61) 3315.2110
  

Referente: RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO
  

Processo: 25000.182594/2018-26 - Pregão Eletrônico SRP n° 85/2018 
  

Fluxo PEC: 24733
  

Assunto: Trata-se o presente processo do Registro de Preços para futura aquisição de Insulina Humana Regular
100U/ML, injetável e Insulina Humana NPH 100U/ML, injetável 

  
 
“Num regime democrático, a Administração tem o dever de esclarecer toda e qualquer dúvida e de manifestar-se
acerca de todas as discordâncias dos particulares.” (Marçal Justen Filho, 8º ed., Editora Dialética, Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos).” 

  
1 – DOS FATOS

  
A empresa FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, FORNECIMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA apresentou INTENÇÃO DE RECURSO no sistema comprasnet, nos
seguintes termos: 

  
 
 
 
“A FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, FORNECIMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS- BAHIAFARMA manifesta a intenção de recorrer da decisão de sua inabilitação,
pela argumentação do MS de que o Contrato apresentado não atende aos requisitos de qualificação técnica
solicitados, conforme subitem 7.1, item 7 do Termo de Referência anexo do edital do Pregão Eletrônico nº 85/2018.”

  
A empresa NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A apresentou INTENÇÃO DE RECURSO no sistema comprasnet, nos
seguintes termos: 

  
 
 
 
“Manifestamos a intenção de recurso tendo em vista, dentre outras irregularidades constatadas: i) a validade dos
registros junto à ANVISA para comercialização dos medicamentos; ii) a compatibilidade dos atestados de capacidade
técnica apresentados com o objeto de licitação e, portanto, o pleno cumprimento do item “7.1” do Edital; iii)
economia pelo de R$ 20,5 Mi em face da diferença de preço quanto à segunda colocada, evitando vultoso dano ao
erário.”

  
 
 
Foi aberto o prazo legal de 03 dias úteis para a recorrente postar suas razões no sistema, nos moldes do inciso
XVIII, do art. 4º, da Lei 10.520/2002 e art. 26 do Decreto 5.450/2005, as quais foram tempestivamente
apresentadas.

  
Preliminarmente vimos informar que o artigo 26 do Decreto 5.450/2005 dispõe sobre a interposição de recurso, o
qual ocorre depois de declarado o vencedor, ou seja, ao final da habilitação e declarado todas as empresas
vencedoras do pregão, que transcrevemos a seguir:

  
 
 
“Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
para apresentar as razões de recursos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos interessados.”

  
As empresas FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, FORNECIMENTO
E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA e NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A, contrariadas com o
resultado do Pregão Eletrônico nº 85/2018 apresentaram RECURSOS ADMINISTRATIVOS, alegando discordância
referente às suas inabilitações para os itens 1 e 3, conforme registrado no sistema comprasnet.

  
A empresa ELI LILLY DO BRASIL LTDA. foi declarada habilitada e vencedora dos itens 1 e 3. Assim, apresentou sua
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contrarrazão em relação aos recursos das empresas FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTÍFICA E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA e NOVA
QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A,conforme registrado no sistema comprasnet.

  
2 - DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 

  
 
 
O recurso apresentado pela empresa FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA foi submetido à área técnica
(CGAFB/DAF/SCTIE/MS), por possuir conteúdo técnico, resultando no seguinte entendimento:

  
 
“NOTA TÉCNICA Nº /2018-CGAFB/DAF/SCTIE/MS

  
1. ASSUNTO

 Trata-se de recurso administrativo interposto pela FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTÍFICA,
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA, por meio
do qual, esta empresa deseja impugnar sua inabilitação no Pregão Eletrônico de Edital n.º 85/2018.

 Em síntese, a Empresa BahiaFarma alega que sua qualificação técnica e capacidade de fornecimento, se
consubstancia no fato de ser atualmente fornecedora das insulinas NPH e Regular ao Ministério da Saúde, através do
Contrato Administrativo n.º 75/2018. Argumenta que apresentou cópia do contrato vigente com o Ministério da
Saúde (Contrato Administrativo n.º 75/2018), e que já forneceu 2.184.501 (dois milhões cento e oitenta e quatro
mil quinhentos e um) frascos de Insulina Humana Regular e 2.647.073 (dois milhões seiscentos e quarenta e sete
mil e setenta e três) frascos de Insulina Humana NPH e que, inclusive, continua fornecendo em atendimento ao
cronograma de entrega de fornecimento.

 2. ANÁLISE
 O subitem 7.1 do Anexo I do Edital do Pregão possui a seguinte redação:

 7.1. Comprovação de aptidão para fornecimento de bens em características e em quantidades e prazos compatíveis
com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.

 A apresentação de Contrato Administrativo de fornecimento de medicamento, não se traduz em atestados de
capacidade técnica para fins da exigência contida no subitem 7.1, Anexo I, do Edital de Pregão n.º 85/2018.
Portanto, a RECORRENTE foi inabilitada, pois não apresentou nenhum um atestado de aptidão de fornecimento por
pessoas jurídicas de direito público ou privado e, desse modo, não logrou êxito em cumprir com a exigência do
subitem 7.1 supramencionado. 

 A RECORRENTE defende que já executou o objeto licitado em outra oportunidade, e que é incontestável a
capacidade técnica e de fornecimento da empresa. Todavia, esta não é a realidade percebida pelo Ministério da
Saúde em relação ao fornecimento executado pela Bahiafarma no âmbito do Contrato Administrativo n.º 75/2018.
Aliás, a inaptidão para o fornecimento das insulinas e incapacidade de cumprir o cronograma de entrega – o que
acarretou no iminente risco de desabastecimento de várias Secretarias Estaduais de Saúde – foi, inclusive, uma das
principais razões da Publicação do Edital de Pregão n.º 85/2018, que tem o fim de mitigar a possibilidade de
desabastecimento das insulinas na Rede Pública de Saúde. 

 Portanto, ressalta-se que a Ata de Registro de Preço do Edital de Pregão n.º 85/2018, tem justamente o objetivo de
garantir o abastecimento da Rede, uma que vez as entregas previstas no Contrato Administrativo n.º 75/2018, por
parte da Bahiafarma, não vem sendo realizadas dentro do prazo contratual. 
O Contrato Administrativo n.º 75/2018 e seu 1º Aditivo celebrado entre o Ministério da Saúde e a Bahiafarma,
resultaram no seguinte cronograma de entrega:

 Insulina Humana Regular 100UI/ml – Injetável
  

Parcela Quantidade (Unidade) Prazo máximo de entrega (até)
 1ª 546.079 26/04/2018

 2ª 546.079 02/06/2018
 3ª 546.079 02/08/2018
 4ª 546.078 02/10/2018
 5ª 546.078 02/12/2018
 6ª 546.078 20/01/2019
 Total 3.276.471 

 
Insulina Humana NPH 100UI/ml - Injetável

 PARCELA QUANTIDADE (UNIDADE) PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA
 (ATÉ)

 1ª 1.354.473 05/10/2018
 2ª 1.354.473 05/11/2018
 3ª 1.354.473 20/11/2018
 4ª 1.354.473 05/12/2018
 5ª 1.354.473 05/01/2018
 6ª 1.354.473 05/02/2019
 7ª 1.354.473 05/03/2019
 8ª 1.354.473 05/04/2019
 9ª 1.354.473 05/05/2019
 10ª 1.354.473 05/06/2019
 11ª 1.354.473 05/07/2019
 12ª 1.354.471 05/08/2019
 TOTAL 16.253.674 

 
Todavia, chama-se atenção para o descumprimento do cronograma previamente acordado, considerando que as
entregas se iniciaram pela Insulina Regular, cuja as distribuições da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas foram efetuadas às
Secretarias de Saúde. Todavia, quanto ao cumprimento do cronograma do Contrato Administrativo nº 75/2018, em
relação à 5ª parcela de Insulina Regular, com prazo de entrega até 02/12, até a presente data (16/01/2018), não
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houve entrega em nenhum estado.
 Para o cronograma da Insulina NPH, a RECORRENTE cumpriu em sua totalidade apenas a 1º parcela. A 2ª (05/11) e

a 3ª (20/11) parcelas estão sendo cumpridas parcialmente e a 4ª (05/12) e 5ª (05/01) parcelas estão em atraso. 
 Nos últimos levantamentos realizados pela Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica Básica (CGAFB),

verificou-se que alguns estados possuem estoque crítico e risco de desabastecimento, como: Maranhão,
Pernambuco, Tocantins, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Sergipe, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Rondônia, Paraíba, Pará, Piauí, São Paulo e Ceará
(Relato_de_atrasos_-_BahiaFarma_63417332019116.pdf). 

 Registre-se que desde de abril, o Ministério da Saúde, por diversas vezes, tentou regularizar os problemas
ocasionados pela inexecução do Contrato nº. 75/2018 junto à Bahiafarma (ANEXO 1). Relatando problemas na
importação do medicamento, a empresa BahiaFarma informou novos prazos de entrega:

  
Tipo de Insulina Parcela data de entrega conforme cronograma contratual Novas datas de entrega informadas pela
Empresa BahiaFarma

 Regular 4ª 02/10/2018 Até 20/11/2018
 5ª 02/12/2018 Até 26/12/2018

 6ª 20/01/2019 Até 31/01/2019
 NPH 2ª 05/11/2018 Até 15/12/2018

 3ª 20/11/2018 Até 23/01/2019
 4ª 05/12/2018 Até 20/02/2019
  

Entretanto, apesar desta empresa ter informado outros prazos, diferentes do cronograma contratual, ainda assim, a
RECORRENTE não vem cumprindo. A 5ª parcela de Insulina Regular começou a ser reagendada a partir de 16 de
janeiro/2019 e a 2ª e 3ª parcela de Insulina NPH não tiveram suas entregas finalizadas. Ao ser questionada acerca
das próximas entregas, a empresa não deu nova previsão de distribuição. Portanto, não se tem segurança quanto a
entrega da 4º e 5º parcela, mesmo considerando o novo prazo imposto pela RECORRENTE. 

 Portanto, ainda que o contrato apresentado pela recorrente fosse considerado atestado de capacidade técnica, para
fins do item 7.1, o que suscita a título de argumentação, o documento não seria capaz de comprovar a sua
capacidade técnica de fornecimento, tendo em vista a sua inexecução parcial. 

 Cumpre destacar que a RECORRENTE não atendeu ao requisito objetivo do Edital: não apresentou sequer um
atestado de aptidão de fornecimento por pessoas jurídicas de direito público ou privado, conforme exige o item 7.1
do edital, que trata da qualificação técnica e, desse modo, não restou inabilitada. A RECORRENTE tão somente faz
menção ao Contrato Administrativo n.º 75/2018 e declara que fornece as insulinas regularmente.

 Sobre o atestado, esclarece-se que este cuida-se de documento que é fornecido por empresa ou órgão público
contratante da empresa participante do certame e não somente pela declaração (ainda que documentalmente
comprovada) da participante do certame de que ela tem aptidão e de que ela fornece o produto X para as empresas
Y e Z.

 Diante da comprovada inaptidão da Bahiafarma para cumprir com o fornecimento das insulinas objeto do Contrato
Administrativo n.º 75/2018, o que evidencia também sua inaptidão para o fornecimento das insulinas objeto do
Pregão Eletrônico n.º 85/2018, não pode o SUS correr o risco de sofrer o desabastecimento nacional de um
medicamento de extrema importância para a saúde pública do país, e habilitar a mesma empresa que
comprovadamente não cumpriu os prazos de fornecimento das insulinas objeto do Pregão e que, ao mesmo tempo,
deu causa à própria abertura do Edital de Pregão n.º 85/2018.

 Ainda há de se ressaltar que a aquisição com a Bahiafarma deu-se via PDP, cuja responsabilidade dessa política é
muito maior no sentido de assegurar o abastecimento nas quantidades e prazos ideais, visto que em detrimento da
mesma, absteve-se de adquirir o produto na modalidade de licitação via pregão eletrônico por SRP, que ora se
vislumbra, na tentativa de buscar suprir os estoques e garantir o abastecimento das insulinas na rede SUS. 

 Deste modo, deve o recurso da Bahiafarma ser indeferido para que o Pregão Eletrônico n.º 85/2018 siga para as
próximas fases, com a maior celeridade possível, especialmente em razão do iminente risco de desabastecimento
nacional das insulinas e da especial necessidade de alguns estados, conforme apontado nesta manifestação.

 CONCLUSÃO
 Diante do exposto, demonstrada a inaptidão da RECORRENTE para o fornecimento das insulinas objeto do Pregão

Eletrônico n.º 85/2018, conclui-se pelo indeferimento do recurso interposto pela Bahiafarma e manutenção da
decisão de inabilitação proferida por meio do Parecer Técnico nº/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS (Tarefa T63.3 – Análise
da documentação e das amostras (CGAFB) – 14/12/2018). 

  
ANA KATHERYNE MIRANDA KRETZSCHMAR - Coordenadora-Geral (Assinado eletronicamente nos termos da Portaria
nº 2.758/GM/MS, de 18/11/2013)

 De acordo, SANDRA DE CASTRO BARROS - Diretora Substituta (Assinado eletronicamente nos termos da Portaria nº
2.758/GM/MS, de 18/11/2013)”

 ANEXO 1
 Nº. do Oficio Assunto / obs

 Ofício nº 248/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS - 27/04/2018 NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual
referente à PRIMEIRA PARCELA do Contrato 75/2018.

 Ofício nº 292/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS – 22/05/2018 NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual
referente ao Contrato 75/2018, assinado em 17/04/2018 - Insulina Humana Regular 100 UI/ml e Insulina Humana
NPH 100 UI/ml, frascos de 10 ml. Dispensa de Licitação nº 154/2018 – Processo de execução nº
25000.066311/2018-08.

 Ofício nº 367/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS - 15/06/2018 NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual
referente à SEGUNDA PARCELA do Contrato 75/2018, assinado em 17/04/2018 - Insulina Humana Regular 100
UI/ml e Insulina Humana NPH 100 UI/ml, frascos de 10 ml. Dispensa de Licitação nº 154/2018 – Processo de
execução nº 25000.066311/2018-08.

 Ofício nº 368/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS – 15/06/2018 NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual
referente ao Contrato 75/2018.

 Ofício nº 569/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS – 26/09/2018 Questionamento sobre a RESOLUÇÃO-RE Nº 2.458, DE 6
DE SETEMBRO DE 2018 – Anvisa.

 Ofício nº 607/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS - 08/10/2018 NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual
referente à QUARTA PARCELA do Contrato 75/2018. 

  
Ofício nº 609/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS – 08/10/2018 NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual
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referente à PRIMEIRA PARCELA do Termo Aditivo ao Contrato 75/2018
 Ofício nº 830/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS - 14/12/2018 Notificação de aplicação de penalidades por atraso na

entrega do medicamento Insulina Humana Regular objeto de fornecimento do Contrato nº 75/2018.
 Ofício nº 833/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS - 14/12/2018 NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual

referente à SEGUNDA PARCELA do Termo Aditivo ao Contrato 75/2018
 Ofício nº 834/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS - 14/12/2018 NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual

referente à TERCEIRA PARCELA do Termo Aditivo ao Contrato 75/2018
 Ofício nº 835/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS - 14/12/2018 NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual

referente à QUARTA PARCELA do Termo Aditivo ao Contrato 75/2018
 Ofício nº 836/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS NOTIFICAÇÃO de descumprimento de cláusula contratual referente à

QUINTA PARCELA do Contrato 75/2018
 Ofício n.º 858/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS Notificação de aplicação de penalidades por atraso na entrega do

medicamento Insulina Humana Regular objeto de fornecimento do Contrato nº 75/2018 – 2ª Parcela.
 Ofício n.º 863/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS Errata - Ofício nº 830/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS - Notificação de

aplicação de penalidades por atraso na entrega do medicamento Insulina Humana Regular objeto de fornecimento do
Contrato nº 75/2018 – 1ª Parcela

  
 
 
O recurso apresentado pela empresa NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A foi submetido à área técnica
(CGAFB/DAF/SCTIE/MS), por possuir conteúdo técnico, resultando no seguinte entendimento:

  
 
“NOTA TÉCNICA Nº /2018-CGAFB/DAF/SCTIE/MS

 1.ASSUNTO
 Trata-se de recurso administrativo interposto pela NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A (NOVA QUÍMICA ou

RECORRENTE), por meio do qual a empresa deseja impugnar sua inabilitação no Pregão Eletrônico de Edital n.º
85/2018.

 Em síntese a empresa alega que:
 (i) os registros de seus medicamentos encontram-se válidos junto à ANVISA; que apenas a motivação constante do

Parecer Técnico n.º 2018/CGAFB/DAT/SCTIE/MS deve ser considerada para fins de análise de seu recurso ao
defender que é vedada a motivação a posteriori dos atos administrativos; 

 (iii) que o item 7.1 do Anexo I do Edital não exige apresentação de atestado de capacidade técnica que comprove o
anterior fornecimento de medicamento específico, qual seja, insulina; é ilegal a exigência de atestados de
capacidade técnicas relacionados com tipologia específica de serviços/produtos; é possível a comprovação das
condições de habilitação (capacidade técnica) mediante a apresentação de atestados que comprovem o fornecimento
de medicamentos com características assemelhadas ao produto licitado; que os atestados de capacidade técnica
apresentados pela RECORRENTE são compatíveis com o objeto do Pregão; (v) que os quantitativos e prazos exigidos
em Edital não tem paralelo na história recente de aquisições do Ministério.

  
2.ANÁLISE

 2.1. DO REGISTRO DOS MEDICAMENTOS DA RECORRENTE
 Em seu recurso, a RECORRENTE defende que: os registros de seus medicamentos encontram-se válidos junto à

ANVISA; que apenas a motivação constante do Parecer Técnico n.º 2018/CGAFB/DAT/SCTIE/MS deve ser
considerada para fins de análise de seu recurso ao defender que é vedada a motivação a posteriori dos atos
administrativos, pois o mencionado Parecer teria motivação aprofundada apenas em relação ao registro. 

 O Parecer Técnico n.º 2018/CGAFB/DAT/SCTIE/MS, que analisou os documentos apresentados pela RECORRENTE,
tem por finalidade a análise do cumprimento dos requisitos exigidos pelo Anexo I do Edital, item 7, que trata da
Qualificação Técnica. 

 Inicialmente, esclarece-se que o Parecer Técnico n.º 2018/CGAFB/DAT/SCTIE/MS, ao contrário do que interpretado
pela RECORRENTE, possui clara e objetiva fundamentação sobre as razões de não habilitação da empresa.

 Logo na primeira página do Parecer, tem-se a análise feita quanto à aptidão para o fornecimento dos bens licitados
com a informação de que “de acordo com os documentos constantes na Tarefa T36, de 26/11/2018, não foi
comprovada a aptidão para fornecimento de bens em características e quantidades e prazos compatíveis com o
objeto da licitação (conforme subitem 7.1, item 7 do Termo de Referência anexo do edital do Pregão Eletrônico nº
85/2018)”. 

 Destaca-se que após a análise dos requisitos e dos documentos apresentados, o Parecer é concluído com o seguinte
dispositivo:

 Conclui-se dessa forma, por meio dos documentos supracitados, que as documentações apresentadas pela empresa
NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, referente à qualificação técnica, não atendem aos requisitos do
edital, uma vez que não foi comprovada a aptidão para fornecimento de bens em características e quantidades e
prazos compatíveis com o objeto da licitação (conforme subitem 7.1, item 7 do Termo de Referência anexo do edital
do Pregão Eletrônico nº 85/2018). Cabe informar também, que apesar do registro de Insuliv R® se encontrar ativo,
de acordo o relatório R1 de 28/12/2017, o indeferimento do registro foi publicado no DOU nº 01, de acordo com a
RE nº 3426, de 28/12/2017. A empresa protocolou recurso administrativo contra a decisão da Anvisa, conforme
expediente nº 0087659/18-3, de 02/02/2018, o qual encontra-se aguardando análise.

 A decisão é válida e devidamente motivada. Prova incontestável disso é o fato de a RECORRENTE estar exercendo
seu direito de ampla defesa e trazendo fatos e argumentos, jurídicos e técnicos, pelos quais entende ser apta para o
fornecimento dos medicamentos objeto do certame. 

 A atenciosa análise da parte dispositiva do Parecer permite compreender que o dispositivo possui apenas uma razão
de decidir, qual seja, “as documentações apresentadas pela empresa NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA DO BRASIL
LTDA, referente à qualificação técnica, não atendem aos requisitos do edital, uma vez que não foi comprovada a
aptidão para fornecimento de bens em características e quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação”.

 Portanto, a razão de os documentos “não atenderem aos requisitos do edital” é que “não foi comprovada a aptidão
para fornecimento de bens em características e quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação
(conforme subitem 7.1, item 7 do Termo de Referência anexo do edital do Pregão Eletrônico nº 85/2018)”. 

 A segunda parte do mencionado no dispositivo, faz mera menção à informação complementar quanto ao registro,
entretanto, sem conteúdo decisório. Tanto é assim, que a frase se inicia com a afirmação “Cabe ainda informar”, o
que introduz que o conteúdo a seguir é apenas informativo. 

 Caso fosse intenção da autoridade inabilitar a RECORRENTE por ausência de registro teria feito expressamente
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mencionando no dispositivo que a empresa não atende ao requisito subitem 7.4, item 7 do Termo de Referência
anexo do edital do Pregão Eletrônico nº 85/2018, como claramente fez em relação à única manifestação de conteúdo
decisório constante da primeira parte do dispositivo, que fez inclusive menção ao subitem 7.1, item 7 do Termo de
Referência para inabilitar a RECORRENTE.

 A referida informação complementar foi mencionada levando-se em consideração informações disponíveis no site da
ANVISA. 

 Menciona-se ainda que a RECORRENTE, após buscar esclarecimentos sobre sua inabilitação junto ao pregoeiro do
certame, foi informada que a empresa não foi inabilitada por motivações quanto ao registro, conforme, aliás, já era
possível se constatar da leitura da parte dispositiva do Parecer Técnico n.º 2018/CGAFB/DAT/SCTIE/MS.

 Sobre a forma pela qual a RECORRENTE teve conhecimento acerca dos esclarecimentos que solicitou junto ao
pregoeiro, ressalte-se que se aplica ao Direito Administrativo o princípio da instrumentalidade das formas em que
privilegia o fim do ato e não a forma. 

 Desse modo, discussões acerca do registro dos medicamentos da RECORRENTE junto à ANVISA encontram-se
superadas, tendo em vista que (i) os registros encontram-se válidos, conforme já reconhecido por esta área técnica
e (ii) que questões sobre os registros não foram a razão de decidir do Parecer Técnico n.º
2018/CGAFB/DAT/SCTIE/MS, razão pela qual não há decisão para ser revista sobre o assunto.

  
2.2. DA APTIDÃO PARA FORNECIMENTO DE BENS EM CARACTERÍSTICAS E EM QUANTIDADES E PRAZOS
COMPATÍVEIS

 Ao defender que possui aptidão para o fornecimento dos bens objeto do certame a RECORRENTE defende, em
síntese, que: que o item 7.1 do Anexo I do Edital não exige apresentação de atestado de capacidade técnica que
comprove o anterior fornecimento de medicamento específico, qual seja, insulina; é ilegal a exigência de atestados
de capacidade técnicas relacionados com tipologia específica de serviços/produtos; é possível a comprovação das
condições de habilitação (capacidade técnica) mediante a apresentação de atestados que comprovem o fornecimento
de medicamentos com características assemelhadas ao produto licitado; que os atestados de capacidade técnica
apresentados pela empresa são compatíveis com o objeto do Pregão; (v) que os quantitativos e prazos exigidos em
Edital não tem paralelo na história recente de aquisições do Ministério.

 O subitem 7.1 do Anexo I do Edital do Pregão possui a seguinte redação:
 7.1. Comprovação de aptidão para fornecimento de bens em características e em quantidades e prazos compatíveis

com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.

 Da leitura do subitem verifica-se que o Ministério da Saúde não exigiu atestado de capacidade técnica que comprove
o anterior fornecimento de insulina, conforme quer fazer parecer a RECORRENTE. 

 O que se exige é a comprovação de “aptidão para fornecimento de bens em características e em quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação” (grifos nossos). Exigência esta que se encontra em conformidade
com a Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/1993), art. 30, II, e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União
(TCU).

 Esclarece-se que a razão de inabilitação da RECORRENTE não foi por não ter apresentado atestados de capacidade
técnica de produtos idênticos ao do objeto do certame e sim porquê as características, quantidades e prazos dos
atestados apresentados não são compatíveis com o objeto licitado.

 Sobre a mensagem eletrônica de 06/12/2018 a qual a RECORRENTE interpreta de forma equivocada para defender
que esta área técnica inabilitou a RECORRENTE por exigir “atestado técnico referente especificamente ao
fornecimento de insulina” (p. 5 do recurso), esclarece-se que o texto da mensagem ao destacar que “não foi possível
comprovar aptidão de fornecimento para o objeto desta licitação: INSULINA” o recorte da palavra “insulina” é
utilizado tão somente para fazer menção ao objeto da licitação (insulinas regular e NPH). Isto é, não foi possível
comprovar que os atestados são compatíveis em características e quantidades com o medicamento insulina (objeto
do certame).

 Em nenhum momento foi afirmado e de nenhum modo é possível compreender que para a qualificação técnica da
RECORRENTE foi exigido apresentar atestados de medicamento idêntico ao objeto do Pregão.

 Ainda, quando a mensagem mencionou os medicamentos constantes do atestado, fez tão somente para esclarecer
que tais medicamentos não guardam características compatíveis com o objeto de certame e não para afirmar que os
medicamentos não se tratavam de insulinas.

 Para melhor compreensão do acima exposto dividir-se-á a fundamentação quanto a este questionamento do recurso
em três subitens: Da incompatibilidade dos atestados apresentados em relação às características dos produtos; Da
incompatibilidade dos atestados apresentados em relação à comprovação fornecimento das insulinas nas
quantidades cotadas.

  
2.2.1 DA INCOMPATIBILIDADE DOS ATESTADOS APRESENTADOS EM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS DOS
PRODUTOS

 Utilizando-se do próprio entendimento compartilhado pela RECORRENTE em seu recurso, a produção de
medicamentos biológicos, como é o caso das insulinas, é complexa e sua distribuição exige acondicionamento e
controle de qualidade especiais, pois exigem delicado controle de temperatura.

 Os atestados de capacidade técnica apresentados pela RECORRENTE, em sua quase totalidade, tratam-se de
atestado referentes a medicamentos sintéticos ou semissintéticos e não possuem registro por meio da RDC 55/2010.
Esses medicamentos guardam características técnicas bastante distintas dos medicamentos biológicos (Registrados
conforme parâmetros estabelecidos na RDC 55/2010), tanto em sua linha de produção, como de distribuição e
posterior armazenamento:

  
 
Quadro resumo dos atestados de capacidade técnica dos medicamentos

  
As quantidades acima destacadas é resultado da soma dos números constantes dos 6 (seis) atestados apresentados.
Desse modo, os atestados de fornecimento de tais medicamentos não são compatíveis com o objeto do edital e,
portanto, insuficientes para atestar a aptidão técnica. 

 Conforme reconhecido pela RECORRENTE em seu recurso, o único medicamento apresentado que guarda alguma
semelhança com as insulinas é o Hibor (Bemiparina Sódica). Nesse sentido, confira-se os seguintes destaques do
recurso:

 “a capacidade logística de entrega dos medicamentos em correto estado de preservação – uma vez que são
medicamentos biológicos e que exigem temperatura controlada – e a capacidade de controle de qualidade até a
entrega no destino final são as características técnicas principais das insulinas que devem ser consideradas para fins
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de avaliação da capacidade das licitantes para o seu fornecimento ao Ministério.” p. 6 
 “a comprovação de fornecimento do medicamento Hibor, emitidas pelas empresas Cristal Pharma e Uni Hospitalar,

deve ser tomada como elemento principal.” p. 6
 “O Hibor, assim como as insulinas, é um medicamento biológico. Uma vez que se trata de medicamento biológico,

com base na Resolução RDC n° 55/2010, de 16 de dezembro de 2010, é indispensável a validação da cadeia de
transporte desse produto. Portanto, há, nesse caso, Qualificação de Transporte, de modo a garantir que as condições
de armazenamento e transporte foram mantidas até a entrega final do produto.” p. 6

 “Como exemplo mais próximo ao caso das insulinas, no que diz respeito ao controle de qualidade, destacamos o
Hibor (Bemiparina sódica)” p. 7

 Portanto, passa-se a analisar com maior detalhe as razões pelas quais esta área técnica entente que o Hibor
(Bemiparina Sódica) e as insulinas não são medicamento tecnicamente compatíveis para fins do disposto no subitem
7.1 do Anexo I do Edital. Posteriormente, far-se-á análise das razões pelas quais a capacidade de fornecimento em
termos de quantidade, considerando os atestados apresentados pela RECORRENTE, também são incompatíveis com
o razoavelmente exigido para o regular fornecimento das insulinas.

 A fim de facilitar a compreensão do acima proposto, esta área técnica elaborou o quadro abaixo que apresenta as
principais diferenças entre o Hibor (Bemiparina Sódica) e as insulinas que caracterizam sua incompatibilidade. 

  
 
Quadro resumo dos atestados de capacidade técnica do medicamento Hibor (Bemiparina Sódica)

  
 
Quadro resumo com a quantidade de insulinas ofertadas pela empresa Nova Química no Pregão 85/18

  
Conforme se observa dos quadros acima a conservação do medicamento Hibor (Bemiparina Sódica) não se
assemelha a das insulinas, uma vez que o primeiro medicamento, conforme informações constantes no sítio da
ANVISA bem como na bula, deve ser conservado em temperatura entre 15 e 30º C, e as insulinas deve ter
conservação entre 2-8º C.

 Portanto, verifica-se que as insulinas exigem condições de conservação transporte e armazenamento diferentes do
Hibor (Bemiparina Sódica), dessa forma, os atestados apresentados não asseguram ao Ministério da Saúde, com
algum grau de confiança, que a RECORRENTE será capaz de fornecer as insulinas cotadas objeto do certame. Nesse
sentido, destaca-se trecho de decisão do TCU no ACÓRDÃO 891/2018 – PLENÁRIO:

 7. Essa obrigação, entretanto, não é mera formalidade e está sempre subordinada a uma utilidade real, ou seja,
deve ser a mínima exigência capaz de assegurar, com algum grau de confiança, que a empresa contratada será
capaz de fornecer os bens ou serviços adquiridos. Em consequência, a documentação a ser fornecida deve guardar
relação com o objeto pretendido no sentido de que aquisições mais simples demandarão menos comprovações e,
contrario sensu, as mais complexas exigirão mais salvaguardas.

 Ainda assim, a RECORRENTE não logrou êxito em demonstrar sua capacidade de fornecimento nos quantitativos
compatíveis com a cotação feita em sua proposta, conforme será melhor detalhado adiante. 

  
2.2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DOS ATESTADOS APRESENTADOS EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO FORNECIMENTO
DAS INSULINAS NAS QUANTIDADES COTADAS

 Conforme item 15.15 do Edital e 1.4 de seu Anexo I, é assegurado aos licitantes apresentar proposta com cotação
parcial, desde que seja oferecido no mínimo 30% do quantitativo previsto.

 A RECORRENTE apresentou proposta com cotação de 1.807.734 frascos de Insulina Regular e 3.760.193 frascos de
Insulina NPH, o que representa, respectivamente, 70% e 30% do quantitativo total da cota principal. Portanto, a
RECORRENTE se comprometeu a fornecer um total de 5.567.927 insulinas, caso viesse a ser chamada para executar
os preços registrados em ata. 

 Entretanto, ao fornecer atestados de comprovação de aptidão técnica para o fornecimento das insulinas a empresa
apresentou 3 (três) atestados, cujos os quantitativos somados, demonstram o fornecimento de 21.000 seringas de
Hibor (Bemiparina Sódica) – medicamento com maior semelhança, conforme suscitado pela RECORRENTE: “Como
exemplo mais próximo ao caso das insulinas, no que diz respeito ao controle de qualidade, destacamos o Hibor
(Bemiparina sódica)” p. 7.

 Portanto, verifica-se que a RECORRENTE cotou o fornecimento de 5.567.927 insulinas, todavia, comprovou o
fornecimento de apenas 21.000 seringas de Hibor (Bemiparina Sódica), o que representa apenas 0,3% da cotação
contida em sua proposta. 

 Os quantitativos do medicamento contido nos atestados apresentados pela RECORRENTE (que representa apenas
0,3% da cotação feita pela Nova Química em sua proposta) não são suficientes para a comprovação de fornecimento
das insulinas nas quantidades cotadas pela empresa. Os quantitativos apresentados em seus atestados (21.000
seringas de Hibor - Bemiparina Sódica) não são quantitativos compatíveis, proporcionais e razoáveis quando se
considera o quantitativo cotado pela RECORRENTE de mais de 5 (cinco) milhões de frascos de insulinas. 

 Os atestados apresentados não são capazes de assegurar ao Ministério da Saúde, com algum grau de confiança, que
a RECORRENTE será capaz de fornecer as insulinas cotadas objeto do certame. Nesse sentido, destaca-se trecho de
decisão do TCU no ACÓRDÃO 891/2018 – Plenário – rel. José Mucio Monteiro – j em 25/04/2018:

 7. Essa obrigação, entretanto, não é mera formalidade e está sempre subordinada a uma utilidade real, ou seja,
deve ser a mínima exigência capaz de assegurar, com algum grau de confiança, que a empresa contratada será
capaz de fornecer os bens ou serviços adquiridos. Em consequência, a documentação a ser fornecida deve guardar
relação com o objeto pretendido no sentido de que aquisições mais simples demandarão menos comprovações e,
contrario sensu, as mais complexas exigirão mais salvaguardas.

 Como bem destacado pela RECORRENTE a fase de qualificação técnica em processos licitatórios exige a
“demonstração de que o licitante possui condições técnicas para executar o objeto pretendido pela Administração
caso venha a sagrar-se vencedor do certame” p. 4/5.

 No caso em concreto, as condições técnicas para executar o objeto do contrato, em especial, quanto ao
fornecimento, não foram adequadamente demonstradas pela RECORRENTE.

 Tal entendimento não é inovador, pelo contrário, é pacífico, visa resguardar o interesse público em contratações
complexas como é o caso das insulinas e está inclusive em consonância com a jurisprudência do TCU destacada pela
própria RECORRENTE em seu recurso:

 Os atestados devem mostrar que o licitante executou obras parecidas, e não iguais, em quantidade e prazos
compatíveis com aquela que está sendo licitada. Quaisquer outras exigências que limitem a competitividade são
vedadas. (Ac. n°. 1140/2005 – Plenário – rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça – j. em 10/08/2005) (grifos nossos)

 É possível a comprovação de aptidão técnica por atestados de obras ou serviços similares, com complexidade
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tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Ac. n°. 2898/2012 – Plenário – rel. Min. José Jorge – j. em
24/10/2012) (grifos nossos)

 Confira-se ainda outros julgados e enunciados do TCU que permitem a exigência comprovação de quantitativo
razoavelmente compatível com o objeto do certame:

 É licita a exigência de atestados de execução de quantidades mínimas de serviços relevantes de dada obra para a
comprovação da capacidade técnico-operacional de licitante. (Acórdão 170/2012 – Plenário – rel. Raimundo Carreiro
– j. em 01/02/2012) (grifos nossos)

 A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira das
licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é apenas uma faculdade, mas um dever da
Administração, devendo ser essa exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a
fornecer os bens ou serviços pactuados. (Acórdão 891/2018 – Plenário – rel. José Mucio Monteiro – j. 25/04/2018)

 Destaca-se também a Súmula 263 do TCU que consolida o entendimento do Tribunal de que é possível exigir
quantitativo mínimo para comprovação de capacidade técnica e operacional, devendo essa exigência guardar
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto do certame:

 Súmula 263/2011: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes,
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. (grifos
nossos)

 Quanto ao percentual máximo que pode ser exigido, o TCU possui o entendimento de que, via de regra, a exigência
de capacidade técnica justificada de até 50% é regular:

 É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo
de bens e serviços que se pretende contratar, exceto nos casos em que a especificidade do objeto recomende e não
haja comprometimento à competitividade do certame, circunstância que deve ser devidamente justificada no
processo licitatório. (Acórdão 3663/2016 - Primeira Câmara – rel. Augusto Sherman – j. 07/06/2016)

 Como regra, os quantitativos mínimos exigidos não devem ultrapassar 50% do previsto no orçamento base, salvo
em condições especiais e devidamente justificadas no processo de licitação. (Acórdão 244/2015 – Plenário – rel.
Bruno Dantas – j. 11/02/2015)

 É certo que o Edital não fez previsão expressa de quantitativo mínimo, mas faz previsão que os atestados deveriam
conter “quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”. No caso concreto, os quantitativos
apresentados por meio dos atestados da RECORRENTE (21.000 seringas de Hibor – Bemiparina Sódica) não são
quantitativos compatíveis, proporcionais e razoáveis quando se considera o quantitativo cotado pela RECORRENTE de
mais de 5 (cinco) milhões de frascos de insulina. O percentual de fornecimento comprovado de 0,3% encontra-se
muito aquém do que poderia ser considerado razoável para garantir o fornecimento do quantitativo de insulinas
cotadas pela RECORRENTE – 5.567.927 insulinas. 

 O fato de o Edital não fazer previsão expressa de quantitativo mínimo não obriga o Ministério da Saúde, dentro do
seu juízo de conveniência e oportunidade, a contratar com licitante que tenha meramente apresentado atestado de
capacidade técnica em qualquer quantitativo, quando na verdade se verifica que o quantitativo apresentado pela
RECORRENTE, no juízo desta área técnica, utilizando-se de toda a experiência do Ministério na aquisição de
insulinas, é imensamente menor do que o mínimo razoável esperado para se comprovar o fornecimento de mais de 5
(cinco) milhões de insulinas. 

 Sobre o argumento da RECORRENTE de que os quantitativos e prazos exigidos em Edital não tem paralelo na história
recente de aquisições do Ministério, ressalte-se que tal afirmação não é verdade. O quantitativo constante do Pregão
segue o histórico anual de aquisições do Ministério da Saúde, conforme se verifica no Quadro abaixo:

  
Além disso, deve-se registrar que nos termos da jurisprudência do TCU é permitido ao licitante, em regra,
apresentar tantos atestados quantos forem necessários para comprovar sua capacidade técnica de fornecimento
(Acórdão 1095/2018 – Plenário – rel. Augusto Nardes – j. 16/05/2018; Acórdão 7982/2017 - Segunda Câmara - rel.
Ana Arraes - j. 29/08/2017). 

 Deve-se registrar, por fim que a exigência constante do subitem 7.1 do Anexo I do Edital não se trata de exigência
exacerbada deste Ministério. 

 Foi amplamente divulgada na mídia a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmada entre o Ministério da
Saúde e laboratório público, a qual garantiria toda a demanda de insulinas regular e NPH do Ministério da Saúde.
Todavia, o contrato resultante da PDP não foi integralmente cumprido e resultou em diversos atrasos no
fornecimento das insulinas em todo o país. Pelo menos 19 estados correm risco iminente de desabastecimento de
insulinas. 

 O Pregão n.º 85/2018 foi publicado justamente para assegurar o regular abastecimento das insulinas na rede pública
do país, de modo que a exigência de atestado técnico de “comprovação de aptidão para fornecimento de bens em
características e em quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”, conforme prevê o Edital, é
medida indispensável para se assegurar o abastecimento de um medicamento que é de suma importância para o
SUS e para milhões de usuários. 

 Este Ministério reconhece a importância e incentiva que novas empresas entrem no mercado a fim de fomentar a
concorrência no mercado de insulinas. Entretanto, no caso específico o que se deseja assegurar com a análise dos
requisitos de qualificação técnica é o regular abastecimento das insulinas na rede pública, o que tem impacto na
saúde e na vida de milhares de usuários do SUS.

  
2.3. OUTROS ARGUMENTOS DA RECORRENTE

 Na página 5 de seu recurso a RECORRENTE fala das empresas do Grupo NC e apresenta números que ao seu
entender, isoladamente, “seriam suficientes para demonstrar a capacidade logística de atendimento a quaisquer
quantidades e prazos no fornecimento de medicamentos”. Vejamos:

 A NOVA QUÍMICA é uma empresa do Grupo NC que conta com mais de 10 destacadas empresas que atuam em
diferentes ramos da economia. Em seu ramo farmacêutico, especialidade do grupo, conta com empresas que gozam
de amplo respeito no mercado nacional e internacional, como Legrand, Germed, Novamed e EMS (empresa líder no
mercado nacional), além de seu braço especializado em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores, a
Brace Pharma, localizada nos Estados Unidos, e a Concessionária Paulista de Medicamentos (CPM), responsável pela
Concessão Administrativa da Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense da FURP – Fundação para o Remédio
Popular, do Estado de São Paulo. O Grupo NC tem mais de meio século de atuação no mercado farmacêutico nacional
e conta com mais de 7 mil colaboradores. O Grupo está entre os 180 maiores conglomerados econômicos do Brasil e
é líder no ramo farmacêutico há mais de uma década. No ramo farmacêutico, o Grupo conta com presença em mais
de 40 países, teve mais de 90 patentes concedidas ao redor do mundo e está na 3ª posição no ranking de maiores
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corporações farmacêuticas da América Latina. Apenas esses números já seriam suficientes para demonstrar a
capacidade logística de atendimento a quaisquer quantidades e prazos no fornecimento de medicamentos.

 Tal argumento em hipótese alguma é aceitável, pois a capacidade técnica é verificada por meio de atestados.
Ademais, considerando a afirmação feita pela RECORRENTE supramencionada, questiona-se porquê a empresa não
apresentou atestados que comprovassem a capacidade de fornecimentos de medicamentos compatíveis em
quantidades minimamente razoáveis ao de sua cota proposta. 

 3. CONCLUSÃO
 Diante do exposto, demonstrada a inaptidão da RECORRENTE para o fornecimento das insulinas objeto do Pregão

Eletrônico n.º 85/2018, conclui-se pelo indeferimento do recurso interposto pela Nova Química e manutenção da
decisão de inabilitação proferida por meio do Parecer Técnico nº/2018/CGAFB/DAF/SCTIE/MS (Tarefa T63.3 – Análise
da documentação e das amostras (CGAFB) – 27/11/2018). 

  
ANA KATHERYNE MIRANDA KRETZSCHMAR - Coordenadora-Geral (Assinado eletronicamente nos termos da Portaria
nº 2.758/GM/MS, de 18/11/2013)

  
De acordo, SANDRA DE CASTRO BARROS - Diretora Substituta (Assinado eletronicamente nos termos da Portaria nº
2.758/GM/MS, de 18/11/2013)”

  
3 - DA MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO

  
 
Vale lembrar que nem sempre o menor preço significa a melhor proposta, especialmente ante a necessária
verificação de que a proposta realmente seja vantajosa para a Administração, como preconiza e determina a Lei
Geral de Licitações.

  
Numa compra, escolher pela soma dos menores preços unitários, sem outros critérios ou verificações, pode levar a
que se escolha proposta não vantajosa. Assim entendeu o TCU em julgado publicado no DOU em 02.02.2012, ao
cientificar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no sentido de que o menor
somatório dos preços unitários não é critério racional, apto e válido para a seleção da proposta mais vantajosa para
a Administração, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, e, portanto, não pode ser utilizado como critério de
julgamento de proposta de preços (Ac. 122/2012-Plenário).

  
Sendo assim, o menor preço não pode ser o único e determinante critério para a escolha da proposta vencedora do
certame. Havendo previsão tão somente do preço mais baixo, poderá se ausentar um dos objetivos pilares da
licitação que é justamente a busca pela proposta mais vantajosa. Não haverá garantia de que foi obtido o melhor
resultado ou que prevaleceu a mais vantajosa proposta, tendo em vista que por diversas vezes a contratação mais
barata se coaduna a irrisória qualidade, e abaixo dos padrões necessários e esperado desempenho funcional,
circunstância que de súbito afronta o princípio constitucional administrativo da eficiência.

  
 
4 - CONCLUSÃO

  
 
Diante do exposto, com base na análise acima realizada dos termos do Edital, das razões do Recurso, da
manifestação da área técnica (CGAFB/DAF/SCTIE/MS), concluo que NÃO houve elementos que pudessem modificar o
julgamento relativo à recusa das empresas recorrentes, nestes termos, resolvo pelo INDEFERIMENTO aos recursos
apresentados pelas empresas FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO,
FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS – BAHIAFARMA e NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A,
decidindo pela manutenção da inabilitação das empresas citadas.

  
Brasília-DF, 21 de janeiro de 2019.

  
Gustavo Apoliano Mesquita

 Pregoeiro Oficial
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