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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL  

 

 

RECORRENTE  : DPL COMERCIO E SERVIÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º  : 104/2020 

ASSUNTO  :  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

1 RETROSPECTO 

 

Trata-se de Impugnação formalizada pela empresa DPL COMERCIO E SERVIÇOS, 

em relação ao Pregão Eletrônico n.º 104/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para 

futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para 

suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e 

unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA.  

A Impugnante alega que o edital restringe a participação e a competitividade, pois o 

devido a exigência habilitatória de que as licitantes possuam Autorização de Funcionamento 

da Empresa - AFE emitido pela ANVISA, alegando descumprimento conforme normas esta-

belecidas na resolução – RDC nº 356 de 23 de março 2020, o qual possui a prerrogativa de 

suspensão temporária destes registros para produtos relacionados ao combate a pandemia 

COVID-19. 

Fora encaminhado a esta Pregoeira para avaliar a admissibilidade da impugnação.  

É o relatório. 

 

2 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

De acordo com o art. 24, § 1º, 2º e 3º do Decreto nº 10.024/2019, qualquer pessoa po-

derá impugnar os termos do edital até o terceiro dia útil anteriores a abertura da sessão pú-

blica:  

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 

forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

(grifo nosso). 

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado 

do data de recebimento da impugnação. 

§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 

certame. 

A impugnação foi encaminhada em 04 de setembro de 2020 (vide capa), sendo que a 

sessão pública que visa abertura dos envelopes está marcada para o dia 09 de setembro de 

2020, conforme Aviso de Licitação, o que denota a sua intempestividade. 
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No mais, a impugnação foi apresentada por parte legítima e interessada, endereçada 

à autoridade competente e devidamente fundamentada. 

Mesmo que intempestiva e superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao exame 

do mérito desta pregoeira. 

 

3 DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

Alega a Impugnante que, segundo regulamentação aplicável ao objeto da licitação, 

não deveria ser obrigatória a exigência de que as licitantes possuam Autorização de Funcio-

namento da Empresa - AFE emitido pela ANVISA, conforme normas estabelecidas na reso-

lução – RDC nº 356 de 23 de março 2020. 

 

4 DA ANÁLISE 

 

De início, cabe ressaltar  que o referido processo licitatório é um REGISTRO DE 

PREÇOS com validade para 12 (doze) meses de 385 itens dentre eles “álcool líquido e em gel, 

luvas descartáveis, máscaras reutilizáveis, termômetros, cateter, ataduras, curativos, drenos, 

equipos e outros diversos materiais destinados ao uso de profissionais da saúde no dia a dia 

desses profissionais e unidades de saúde, bem como no enfrentamento e combate a pande-

mia de coronavírus”, assim sendo, devem cumprir com os requisitos da legislação vigente, 

nos termos da RCD nº 185/2001 – Regra II, expedida pela ANVISA, bem como a Lei 6360/76, 

a qual estabelece com precisão a necessidade de Autorização do Ministério da Saúde, não só 

das empresas que fabricam como também das que expedem ou comercializam produtos mé-

dicos, odontológicos, medicamentos e correlatos, conforme se depreende dos dispositivos in 

verbis: 

Art.1º – Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta 

Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, defi-

nidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de 

higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos desti-

nados à correção estética e outros adiante definidos.  

Art.2º – Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, 

purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou 

expedir os produtos de que trata o Art.1 as empresas para tal fim autorizadas 

pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo 

órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.  

Art. 66 – A inobservância dos preceitos desta Lei, de seu Regulamento e 

normas complementares configura infração de natureza sanitária, ficando su-

jeito o infrator ao processo e às penalidades previstos no Decreto-Lei número 

785, de 25 de agosto de 1969, sem prejuízo das demais cominações civis e pe-

nais cabíveis. (Obs: D.L. nº 785, de 25/08/69 - revogado pela Lei nº 6.437 de 

20/08/77). 

No mesmo sentido dispõe o Art. 21 da Lei 5991/73: 
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Art. 21 – O comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a im-

portação ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos será exercido somente por empresas e estabelecimentos licenciados 

pelo órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri-

tórios, em conformidade com a legislação supletiva a ser baixada pelos mes-

mos, respeitadas as disposições desta Lei. 

Desta forma, flagrante a obrigatoriedade das empresas licitantes apresentarem sua 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), documento que atesta a 

capacidade sanitária do distribuidor final junto a ANVISA 

Ademais, como demonstra a Lei Federal n.º 6.437/1977 e a RDC n.º 16/2014 configu-

ra infração à legislação sanitária federal, quem comprar ou vender produtos submetidos à 

vigilância sanitária que interessa à saúde pública sem a Autorização de Funcionamento de 

Empresa - AFE. 

De outro norte, a Lei nº 9.782/99 criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

sendo que sua finalidade encontra-se estabelecida pelo seu artigo 6º, sendo suas competên-

cias, ditada pelo artigo, inciso VII, do art. 7º, consta à expedição da Autorização de Funcio-

namento, conforme segue: 

 

“VII – autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribui-

ção e importação dos produtos mencionados no art. 6º desta lei;” 

 

Encontra-se disponível aos todos, no Portal da ANVISA, demais informações perti-

nentes e complementares do exposto acima e, destaque-se, que de acordo com os termos da 

Lei n.º 6.437/1977, a empresa que não tiver a autorização de funcionamento do órgão sanitá-

rio competente cometerá infração sanitária e estará sujeita a pena de advertência, interdição, 

cancelamento de autorização e de licença e/ou multa. 

Assim sendo, é evidente que as empresas interessadas na comercialização dos pro-

dutos ora licitados, que atuam diretamente no trato da saúde pública, prescindem da Autori-

zação de Funcionamento supra citada. 

Além da fundamentação apresentada pelo competente setor técnico acerca da desti-

nação da comercialização varejista (definido na RDC nº 16/2014), qual seja: “atividades de 

comercialização de produtos para saúde de uso leigo, em quantidade que não exceda a nor-

malmente destinada ao uso próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou domés-

tico”, é salutar mencionarmos que o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 

11507/2016, se manifestou acerca do tema em caso análogo, tendo ratificado entendimento 

recorrente (Acórdãos 2000/2016 e 2168/2016 – Plenário): 

 
“(...)  

Considerando que, ao apreciar matéria idêntica à presente questão, no bojo do 

TC 018.549/2016-0, o Tribunal, por meio do Acórdão 2.000/2016- Ple-

nário, determinou que fosse fixado prazo para que o TRE/SP fizesse 

constar do edital do Pregão nº 62/2016, a exigência de que as empresas 

participantes comprovassem o cumprimento dos requisitos previstos 
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na Lei nº 6.360/1976, no Decreto nº 8.077/2013 e na Resolução nº 

16/2014/Anvisa, quando aplicável, de modo a garantir que o produto a 

ser licitado atenda às exigências técnicas necessárias, notadamente 

quanto ao AFE; Considerando que, na mesma linha, o Acórdão 2.168/2016-

TCU-Plenário (TC 023.674/2016-4) determinou que fosse exigida da licitante 

a apresentação do AFE, de modo a garantir a contratação de empresa idônea, 

com a garantia de que os seus produtos atendiam aos requisitos técnicos ne-

cessários; 

Considerando que, em face das aludidas orientações jurisprudenciais, a uni-

dade técnica (Secex/RJ) sugeriu que a representação deve ser considerada par-

cialmente procedente, devendo ser fixado prazo para que o 2º Batalhão de In-

fantaria Leve explicite no edital que as empresas participantes devem com-

provar que cumprem os requisitos previstos na Lei nº 6.360/1976, no Decreto 

nº 8.077/2013 e na Resolução nº 16/2014/Anvisa;  

(...) 

1.7. Recomendar ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) que ori-

ente as unidades subordinadas àquele Comando, no âmbito da Região Sudes-

te, para que, nos procedimentos licitatórios e contratações destinados à aqui-

sição de produtos de natureza química, materiais de limpeza e higiene, obser-

vem o cumprimento dos requisitos previstos na legislação aplicável, em espe-

cial na Lei nº 6.360/1976, no Decreto nº 8.077/2013 e na Resolução nº 

16/2014-Anvisa, de modo a garantir que os produtos a serem adquiridos 

atendam aos requisitos técnicos necessários previstos na legislação específica, 

nos termos do art. 30 da Lei nº 8.666/1993 e da jurisprudência deste Tribu-

nal. 

 
Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

sobre a solicitação de AFE de produtos para saúde, in verbis: 

 
ADMINISTRATIVO. FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

FRALDAS. AUSÊNCIA DE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMEN-

TO DE EMPRESAS AFE JUNTO À ANVISA. EXERCÍCIO IRREGULAR 

DAS ATIVIDADES. PODER DE POLÍCIA E INEXISTÊNCIA DE ILE-

GALIDADE. Inexiste alguma ilegalidade na atuação da administração públi-

ca, no exercício do seu poder de polícia, de exigir da ora agravada, fabricante e 

comerciante de fraldas descartáveis, autorização de funcionamento de empre-

sas AFE junto à ANVISA, na forma do disposto no artigo 51, Lei n.º 

6.360/76. (Agravo de Instrumento Nº 70076180611, Vigésima Primeira Câ-

mara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da 

Rosa, Julgado em 21/03/2018) 

 

Ao nosso juízo entendemos não haver cabimento para retirada das exigências de 

AFE e ANVISA uma vez que conforme devidamente descrito na RDC nº 356/2020, o aludido 

documento dispensa temporariamente a apresentação de número de registro e documentos 

em relação a fabricação, importação e distribuição de equipamento e EPI´s do combate ao 

COVID-19. 

Pois conforme bem descrito tanto na RDC nº 356/2020, quanto no documento de 

impugnação da empresa interessada o que está permitido é a dispensa temporária de docu-
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mento e não a suspensão definitiva de tais documentos, sendo que o presente processo licita-

tório é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, materi-

al e instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias mu-

nicipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA DO 

Município e não apenas produtos e EPI’S direcionados ao combate do COVID-19. 

Além disso, é importante ratificar que a exigência da AFE e ANVISA está de acor-

do com o quanto adotado em outras respeitadas entidades da Administração Pública em 

processos de contratação para aquisição de objeto da mesma natureza. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Por todas as razões expostas, a Pregoeira decide CONHECER da impugnação apre-

sentada mesmo que intempestiva, e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE, no que tange a ne-

cessidade de exclusão da exigência habilitatória de Autorização de Funcionamento de Em-

presa (AFE), expedida pelo Ministério da Saúde através da ANVISA, mantendo-se, de con-

sequência, inalterado o instrumento convocatório. 

 

É o parecer. 

 

Francisco Beltrão/PR, 08 de setembro de 2020. 
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