
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 02 DESIG. ATO 01/2016 DOM 5217 de 06/06/2016

RESPOSTA  AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

Processo nº: 08.00383/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2016

Objeto:  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  EVENTUAL  E  FUTURA
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  CONSUMO  PENSO  “D  e  E”  (Dreno  Detergente
Enzimático, Envelope Auto Selante), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUSA. 

A empresa  MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, com filial na Rua Rafael
Vaz e Silva, nº 3496 – Bairro Liberdade, Porto Velho – Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ sob o
nº 10.193.608/0000002-14, Inscrição Estadual n° 0000000303606-5 protocolou via e-mail Pedido
de  Esclarecimento  e  Pedido  de  Impugnação  no  dia  21.12.2016,  endereçada  a  este  Pregoeiro
referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 031/2016.

O Pregoeiro, designado em face dos termos do Pedido de Esclarecimento do Pedido de Impugnação
em referência, apresenta os seguintes entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  Pedido  de  Esclarecimento  e  Pedido  de  Impugnação,  visto  que  interposta
tempestivamente pela empresa ora citada, em conformidade com edital, senão vejamos:

3.3 – Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao processo licitatório em epígrafe deverão ser
enviados  ao pregoeiro até  3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da  Sessão
Pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, pelo e-mail c  pls  equipe2  @hotmail.com  ;
(grifo nosso)
11.1  - Até  02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,  qualquer
pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório do Pregão Eletrônico;
(grifo nosso)

I – DAS RAZÕES

Em  síntese,  a  empresa  MEDPLUS  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÃO  LTDA,  solicita
esclarecimento referente ao item 29 e impugna o item 20 conforme segue:

1. Requer esclarecimentos sobre a implantação de novo registro de preço para aquisição de equipo

para  bomba  de  infusão,  item  29  do  Pregão  Eletrônico  031/2016/CPL/ SEMUSA/PVH,
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argumentando que a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, tem registro de preço vigente

decorrente do Pregão Eletrônico nº 042/2015 – Processo nº 08.00445/00/2015 - Ata nº 30/30/2015,

na qual ela é detentora;

2. Solicita a inclusão em edital a Autorização de Funcionamento da ANVISA como condição de

habilitação para participar do certame, apresenta como argumento a RDC Nº 16 de 1º de abril de

2014 que Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e

Autorização Especial (AE) de Empresas, em especial os artigos 1º, 2º e 3º.

Considerando tratar-se de questionamentos técnicos o pregoeiro designado encaminhou os Pedidos
de Esclarecimento e Impugnação ao Departamento de Média e Alta Complexidade, por meio de
despacho exarado as fls. 308 nos autos do processo, da qual obteve os seguintes Esclarecimentos e
Respostas no dia 29/12/2016:

II – DA RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLXIDADE – DMAC
por meio de despacho exarado nos autos do processo 08.00383/2016

Em síntese:

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

4.1. A impugnação de Edital do Pregão Eletrônico nº 031/2016/CPL/SEMUSA/PVH, item 20,  interposta pela

empresa MEDPLUS COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA que pretende alterações no edital

para que seja exigida, das empresas licitantes, Autorização de Funcionamento da ANVISA como

condição de habilitação para participar do certame, apresenta como argumento a RDC Nº 16 de 1º

de abril de 2014 que  Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de

Funcionamento  (AFE)  e  Autorização  Especial  (AE)  de  Empresas,  em  especial  os

artigos 1º, 2º e 3º.

A exigência  de  AFE emitida  pela  ANVISA,  em nome  das  empresas  licitantes,  representa  um

formalismo excessivo e injustificado, uma vez que a RDC 16, no artigo 3º se refere ao fabricante do

produto e aqueles que são responsáveis pelo seu armazenamento. 

Compete  à  ANVISA fiscalizar  os  produtos  saneantes,  os  quais  são  registrados  ou  notificados

assegurando dessa  forma o cumprimento  das  normas  de  vigilância  pertinentes.  A exigência  do

número de  registro  da  ANVISA já  consta  no Termo de  Referência  do Edital.  Exigências  mais

rígidas e desnecessárias representam afronta ao art. 30 da Lei nº 8.666/93, que visa a limitar as



exigências de qualificação técnica em prol da maior competitividade do certame. Ademais, a AFE

em questão, embora não exigida no Edital, não impede que aqueles que a possuírem, concorram, em

igualdade de condições, com as demais licitantes.

Além disso, conforme o disposto no § 1º do art. 3º da Lei 8.666/93, é vedado aos agentes públicos

admitir,  incluir  ou tolerar,  nos  atos  de  convocação,  cláusulas  ou condições  que comprometam,

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 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 de contrato”. 

Entendemos que a impugnação do item 20 do edital do PREGÃO ELETRÔNICO 031/2016/CPL/

SEMUSA/PVH deve ser negada já que não há ilegalidade e nenhuma cláusula que comprometa o

caráter competitivo, mas prima-se pela melhor proposta que atenda o interesse público.

4.2.  No  que  se  refere  ao  pedido  de  esclarecimento  pela empresa  MEDPLUS  COMÉRCIO

REPRESENTAÇÃO LTDA  sobre  a  implantação de  novo registro  de preço  para  aquisição  de

equipo para bomba de infusão, item 29 do Pregão Eletrônico 031/2016/CPL/ SEMUSA/PVH, com

argumento de que a  Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, tem registro de preço vigente

decorrente do Pregão Eletrônico nº 042/2015 – Processo nº 08.00445/00/2015 - Ata nº 30/30/2015,

na qual ela é detentora, entendemos que a administração deixou de observar a existência do registro

de preço vigente, devendo haver portanto a exclusão do referido item. 

DA DECISÃO

Em face do exposto, consideramos improcedente a impugnação interposta pela empresa MEDPLUS

COMÉRCIO  REPRESENTAÇÃO  LTDA  em  face  do  item  20  do  edital  do  PREGÃO

ELETRÔNICO 031/2016/CPL/ SEMUSA/PVH por não haver ilegalidade e nem comprometimento

ou restrição da ampla concorrência ao certame.

Entendemos que o item 29 do PREGÃO ELETRÔNICO 031/2016/CPL/SEMUSA/PVH deve ser

excluído uma vez que a SEMUSA tem ata de registro de preço vigente até a data 07 de Agosto de

2017.

  Porto Velho - RO, 29 de Dezembro  de 2016.

VALDIZA GOMES DA SILVA
Presidente da Comissão

ROSECLEIDE CAMPOS DE MIRANDA ALMEIDA
Membro da Comissão

 PAULA CAROLINE GUIMARÃES
Membro da Comissão



III – DA CONCLUSÃO E DECISÃO DO PREGOEIRO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio Edital

de Licitação e diante da resposta enviada pelo Departamento de Media e Alta Complexidade – DMAC,

tecerei algumas considerações conforme segue:

1. O Edital em seu item 11.1.1 diz que o prazo para resposta da Impugnação é de 24 horas, senão vejamos:

11.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até vinte e quatro (24) horas;

Portanto, considerando que os Pedidos de Esclarecimento foram protocolados no dia 21/12/2016 e

que somente na data  de hoje (29/12/2016) data  marcada para a  Disputa do Certame o DMAC

respondeu aos  pedidos,  restou prejudicada a  análise  do mérito  em tempo hábil,  sendo assim o

Pregoeiro suspendeu a licitação conforme consta comprovantes anexo aos autos do processo;

2. Quanto ao pedido de esclarecimento, ficou claro que o item deverá ser excluído do certame;

3. Quanto a solicitação de inclusão de solicitação de AFE, o DMAC opinou pelo indeferimento da

impugnação, entendendo que  A exigência de AFE emitida pela ANVISA, em nome das empresas

licitantes, representa um formalismo excessivo e injustificado, uma vez que a RDC 16, no artigo 3º

se refere ao fabricante do produto e aqueles que são responsáveis pelo seu armazenamento. No

entanto,  primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio

Edital  de  Licitação,  no  escopo  da  precaução  no  trato  com as  questões  que  envolvam futuros

questionamentos passivos de impugnação, recursos e afins, e no intuito de possibilitar que o maior

número  de  empresas  idôneas  participem  do  certame,  este  pregoeiro  entende  ser  necessário  a

inclusão de solicitação de  AFE  como requisito de habilitação discordando então da Decisão do

DMAC, explico:

Artigo 3º da Resolução  da Diretoria Colegiada – RDC nº 16, de 1º de Abril de 2014:

Art. 3º 
A  AFE  é  exigida  de  cada  empresa  que  realiza  as  atividades  de

armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração,

fabricação,  fracionamento,  importação,  produção,  purificação,

reembalagem,  síntese,  transformação  e  transporte  de  medicamentos  e

insumos farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos,  produtos de

higiene  pessoal,  perfumes  saneantes  e  envase  ou  enchimento  de  gases

medicinais. 

Parágrafo único. A AFE é exigida de cada estabelecimento que realiza as



atividades descritas no caput com produtos para saúde.

Portanto demonstrado está a necessidade e a obrigatoriedade de apresentação da AFE. Segundo o

inciso  III  do  art.  5º  da  Resolução  n.º  016⁄2014  da  ANVISA,  não  é  exigida  a  Autorização  de

Funcionamento - (AFE) dos estabelecimentos ou empresas que realizam o comércio varejista de

cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes. Além disso, o inciso VI do art. 2º da

Resolução n.º 16⁄2014 da ANVISA estabelece que o comércio em quaisquer quantidades realizado

entre pessoas jurídicas têm natureza de distribuição atacadista, e não varejista. Para a empresa que

realize  atividade  de  distribuição  de  medicamentos  e  insumos  farmacêuticos  destinados  a  uso

humano, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes saneantes e envase ou enchimento de

gases  medicinais,  o  artigo  3º  da  Resolução  n.º  16⁄2014  da  ANVISA exige  a  Autorização  de

Funcionamento (AFE). Logo, considerando que o objeto do pregão consiste na escolha da melhor

proposta para registro de preços (gênero no qual estão insertas as quantidades a serem adquiridas ao

longo da Vigência) para  Aquisição de Material  de Consumo Penso “D e E” (Dreno Detergente

Enzimático, Envelope Auto Selante), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, envolvendo,

portanto,  pessoas  jurídicas,  conclui-se,  em cognição  sumária,  que  a  referida  aquisição  quando

licitada submete-se à definição de distribuição ou comércio atacadista, e não de comércio varejista,

mister para o qual é cogente a apresentação da AFE. Por conseguinte, revela-se aplicável, a priori, a

hipótese de inclusão de cláusula solicitando a AFE como critério de Habilitação sendo que a não

apresentação deverá ensejar na desclassificação, isso dará salvaguarda do procedimento licitatório,

exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41 da Lei 8.666⁄90, que tem como escopo vedar à

administração o descumprimento das normas contidas no edital.

Sendo  assim,  DECIDO  POR  CONHECER  DA PRESENTE  IMPUGNAÇÃO,  PARA,  NO

MÉRITO,  JULGÁ-LA PROCEDENTE.  Em  homenagem  ao  princípio  de  autotutela  fica

cancelado  o  item 29,  alvo  do Pedido  de  Esclarecimento para  ser disputado  em momento

oportuno em um outro procedimento licitatório. Será incluída cláusula editalícia solicitando a

apresentação de AFE como requisito de habilitação, por este motivo o certame está suspenso

para adequações no Termo de Referência e consequentemente no edital. 

Porto Velho, 29 de dezembro de 2016

CARLOS JACÓ AIRES CORREA JÚNIOR 

Pregoeiro Oficial de Licitações da Saúde


