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IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO Nº 071/2020 - IGESDF - DF

Thais Araujo <thais.araujo@grupoelfa.com.br>
Qua, 17/06/2020 17:36
Para:  CX - COMPRAS MEDICAMENTOS <compras.medicamentos@igesdf.org.br>
Cc:  Gustavo Vasconcellos de Azevedo Ramos <gustavo.ramos@grupoelfa.com.br>; Felipe Gomes
<felipe.gomes@grupoelfa.com.br>; JULIANO SANTOS <jssrepresentacaojss@gmail.com>

2 anexos (2 MB)
5. Procuração_Gustavo (Internos) + Autenticação.pdf; Impugnação ao ATO CONVOCATÓRIO 071 2020 - IGESDF .pdf;

Prezados Membros da Comissão de Licitações do IGESDF,
 
A Elfa Medicamentos inscrita no CNPJ nº 09.053.134/0001-45, pretensa licitante do processo acima
indicado, vem respeitosamente, impugnar o instrumento licitatório (ATO CONVOCATÓRIO Nº
071/2020) pelas razões expostas no documento anexo.
 
Diante do exposto, requer que seja dado provimento à presente impugnação, a fim de que sejam
realizadas as alterações formais e substanciais requeridas, acolhendo-a e promovendo as alterações
necessárias nos termos do ato convocatório e seus anexos, com sua consequente retificação na
forma requerida.
 
Atenciosamente,
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ELFA MEDICAMENTOS LTDA1 tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELFA MEDICAMENTOS
LTDA1 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2020 16:43:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ELFA MEDICAMENTOS LTDA1 ou ao Cartório pelo endereço de
e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1434732

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 14/01/2021 16:20:19 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 13971401201619040299-1 a 13971401201619040299-3 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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f1c5ed6948a4744949ba18adaeee907da3fd5d 
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ILUSTRISSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO DE 
GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

 
Referência: “Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2020. Ato Convocatório n.º 64/2020 - 
IGESDF/UNAP/SUNAP/GCOMP/NCOIN 
 

 

 

ELFA MEDICAMENTOS S/A, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.053.134/0001-45, com sede no Nucr. Intersecção Rod DF 001 c/rod 475, Galpão 02, módulo 05 e 06, 

Ponte Alta Norte (Gama), Brasília - DF, por seu representante legal abaixo assinado, com fulcro no Art. 9º 

da Lei nº 10.520/02, Art. 41, §2º, da Lei nº 8.666/92 e Item 22 do Edital em referência, vem apresentar 

IMPUGNAÇÃO ao instrumento convocatório, pelas razões de fato e de direito que serão a seguir expostas:  

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Prezados Membros da Comissão de Licitações do IGESDF – INSTITUTO DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, 

 

A Elfa Medicamentos, pretensa licitante do processo acima indicados, vem 

respeitosamente, baseando-se na lei 8.666/1993, bem como princípio da competição, perante aos membros 

que julgarão o nosso pedido, impugnar o instrumento licitatório no que concerne ao item 001, solicitado por 

vossas no ATO CONVOCATÓRIO N° 071/2020 E DO ELEMENTO TÉCNICO N° 29/2019, e ao PRAZO DE 

ENTREGA estabelecido nesse instrumento, através das razões expostas no Inciso II.  

 

 

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

II.1. INADEQUAÇÃO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO ÀS FINALIDADES DO INTERESSE 

PÚBLICO 

 

O serviço de Oncologia do Hospital de base, referência no Distrito Federal, como única 

unidade de saúde que atende o serviço de hematologia no referido elemento técnico do supracitado edital 

tem listado em seu item 001 descrição correspondente a medicamento registrado pela ANVISA que não 

possui elementos técnicos necessários para atendimento aos pacientes na faixa etária tratada pela unidade. 

 

 



 

 

 

O item 001 descreve: 

 

 

 

Em consulta ao Sistema de Registro da ANVISA, são identificados dois medicamentos contendo 

Asparaginase para tratamento de pacientes com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, sendo estes, 

Asparaginase e Pegaspargase (asparaginase peguilada).  

 

No entanto, apenas um destes medicamentos tem em seu registro aprovado pela ANVISA apresentação de 

10.000 Unidades (U). Na indicação única aprovada pela ANVISA registrada em bula para asparaginase 

10.000 U pó para solução injetável frasco/ampola lê-se: 

 

“indicado como componente de uma terapêutica antineoplásica combinada para 

o tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) em doentes pediátricos desde o nascimento 

até aos 18 anos.” (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351567187201724/?nomeProduto=Spectrila) 

 

A limitação da indicação etária asparaginase 10.000 U comprova a ausência de elemento técnico na 

indicação aprovada pela ANVISA para aplicação na faixa etária acima de 18 anos, a qual será destinada  

para pacientes com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda do Setor de Hematologia do Hospital de 

Base de Brasília/DF. 

 

O segundo medicamento contendo asparaginase para tratamento de pacientes com diagnóstico de leucemia 

linfoblástica aguda registrado na ANVISA, pegaspargase (asparaginase peguilada) tem em seu registro 

aprovado apresentação de 750 U/ML SOL INJ CT 1 FA VD INC X 5 ML. Na indicação aprovada pela ANVISA 

registrada em bula para pegaspargase 750 U/ML solução injetável frasco/ampola de 5 ML lê-se: 

 

“indicado como um componente da terapia antineoplásica combinada de pacientes com leucemia 

linfoblástica aguda (LLA).”  

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351567187201724/?nomeProduto=Spectrila


 

 

(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351771428201819/?nomeProduto=Oncaspar) 

 

A pergaspargase, corresponde a asparaginase peguilada, possui o mesmo mecanismo de ação da 

aspaginase, porém sua indicação não tem a limitação de faixa etária da mesma, com adequação à finalidade 

do edital em todos os elementos técnicos necessários para aplicação em todo espectro de faixa etária 

(crianças, jovens adultos e adultos), apresentando também maior segurança em relação a reações 

adversas. 

 

Disponível no Brasil, segundo registro e indicação aprovada pela ANVISA para  o Laboratório Servier do 

Brasil, a pegaspargase tem prazo de validade inferior à 12 meses. Entretanto, o Laboratório Servier do Brasil 

disponibiliza carta de troca de frascos, autorizando a troca do medicamento em caso de vencimento do 

frasco sem prejuízo à instituição. 

 

II.2. PRAZO EXÍGUO PARA FORNECIMENTO  

 

Como é cediço, o objetivo da licitação é possibilitar a participação do maior número de 

licitantes de todo território nacional. Dessa forma, o edital deve estabelecer um prazo razoável para a 

entrega das mercadorias licitadas como forma de ser respeitado o Princípio da Livre Concorrência.  

 

De acordo com o item 8.4.1 e 8.4.2 do edital, o objeto deverá ser entregue no prazo 

indicado nesse item:  

8.4.1. O prazo para entrega dos produtos será de 5 (cinco) DIAS CORRIDOS a partir da 

emissão da Ordem de Utilização de RP. 

8.4.2. Fica o fornecedor obrigado a fornecer 10% do total de medicamentos do pedido no 

prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas da Ordem de Utilização de RP, quando a entrega for determinada 

EMERGENCIAL, que poderá se dar devido à casos de calamidade pública, após desabastecimento prolongado 

em virtude de suspensão de fabricação temporária, aumento rápido da admissão de pacientes por razões 

diversas desde que justificado pelo solicitante. Caso o fornecedor não cumpra com o prazo determinado será 

passível de notificação do IGESDF. 

 

Desta forma, observa-se que os prazos fixados para entrega dos produtos, na forma em 

que se encontra, restringem o universo dos licitantes, privilegiando apenas as empresas locais. 

 

Os prazos estabelecidos em edital, não condizem com a complexidade do objeto deste 

certame, que requerem após o recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho ou retorno do 

órgão com eventual rejeição de produtos, a aquisição do objeto junto ao laboratório fabricante do produto, 

haja vista o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Art. 39 da Resolução RDC nº 71/2009 ANVISA, 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351771428201819/?nomeProduto=Oncaspar


 

 

que determina que as embalagem primárias e secundárias de todos os medicamentos com destinação 

institucional constem a expressão PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO.  

 

Desse modo, requer a impugnante que seja alterado os prazos acima mencionado para, 

pelo menos, 20 (dias) corridos ou 15 (quinze) dias úteis, com a possibilidade de sua prorrogação, caso 

necessário, conforme justificativas a serem apresentadas pela Contratada, para entrega do objeto, contados 

do recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho, estendendo igual prazo para eventual 

substituição e/ou complementação do objeto, que é o tempo necessário para executar os serviços licitados. 

 

III – DO PEDIDO 

Diante do exposto, para garantir o atendimento aos princípios norteadores do processo 

licitatório, requer seja dado provimento à presente impugnação, a fim de que sejam realizadas as alterações 

formais e substanciais acima requeridas, acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias nos termos 

do edital e seus anexos, com sua consequente republicação e retificação na forma requerida. 

 

Nesses termos, 

pede deferimento. 

Brasília-DF, 17 de junho de 2020. 

 

 

ELFA MEDICAMENTOS S/A 
Representante Legal 

 
 


