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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO N.º 0180/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de material médico hospitalar, para atender as Unidades de 
Saúde do município. 
 
DATA DE ABERTURA: 14/09/2018 
 
RECORRENTE: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 12/09/2018 às 11h47min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não houve representação da 
empresa ante a Administração Pública. Diante do exposto, a presente petição será respondida como 
esclarecimento. 
 
Subitem 15.8 do edital:. 
 

15.8 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os 

respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, 

nem impugnações e recursos enviados por fax ou e-mail. 

 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA: 
 
(...) 
 
1- Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou - se a mesma com a NÃO 

exigência quanto a alínea "A" que vem assim redacionada: 
 
7.EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA 

A 
Autorização de funcionamento do fabricante do produto cotado expedido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA/MS. Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial da União – 
(VISA/ANVISA) 

2- Ora, na medida que a indigitada exigência do Edital está a não exigir refere- se a falta da 
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apresentação face a Autorização de Funcionamento do distribuidor/ Licitante expedido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/MS, a falta de exigência deste documento só 
compromete plenamente o certame, pois qual garantia esta Comissão terá do Distribuidor/Licitante 
face este documento expedido Agência Nacional de Vigilância Sanitária o mesmo não possuir?  Não 
resta dúvida que o ato de convocação de que se cogita consigna cláusula manifestadamente 
comprometedora ou restritiva do caráter não competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação, 
pois quaisquer Empresa que não possuem este documento de suma importância venham a 
participar de um ato licitatório de itens tão rigorosos por se tratarem de produtos hospitalares.  
 
(...) 

 
3- Não obstante, a ora IMPUGNANTE pede vênia para concluir a corrente análise de um ponto de 

vista pragmático, objetivo. Neste ensejo, não seria mais seguro a Administração exigir das 
empresas que realmente estejam devidamente enquadradas nas legislações vigente e 
principalmente munidas de todas as documentações necessárias, expedidas principalmente 
pelo Órgão fiscalizador Federal a ANVISA? 
 
(...) 

 
4- Por fim, para colmatar toda esta controvérsia e, ao mesmo tempo trazer ainda mais subsídios para 

esta Administração alterar o Edital ora fustigado, no que tange a exigência da AFE para Fabricante 
e Licitante. 

 
DO PEDIDO 
 
Por tudo acima exposto, requer a impugnante que. 
  

1) Diante do exposto, demonstrados tempestivamente os fundamentos impeditivos de se impor a 

exigência atacada, a qual acabará por desprezar concorrentes capazes de apresentar melhores 

ofertas, espera e requer ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI (BA), que, mediante o 

acolhimento da sugestão adiante delineada, seja alterada as exigências técnicas alínea "A" 

Autorização de funcionamento do fabricante do produto cotado expedido pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA/MS. Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial da 

União – (VISA/ANVISA),  no Edital ora impugnado, de forma a permitir a ampla participação de 

outros Licitantes, onde estes, estarão devidamente atestados e autorizados pela a ANVISA. 

 

2) A impugnante sugere que todos os itens contemplem a exigência da AFE para Fabricante e 

Licitante, permitindo uma maior competitividade entre as empresas e trazendo assim maiores 

economias para esta Administração . 

 

3)  Por outro lado, uma vez mantido nestes moldes, este resultará em prejuízos ao tão 

sacrificado Erário Público, sendo por esta razão, o requerimento ao Ilustríssimo que seja, de 

pronto, alterado o conteúdo do edital em testilha.  

 

4) Isso se faz necessário, para que se torne o edital compatível com a legislação de regência, tendo 

havido a violação à ampla disputa - tão necessária nestes tempo de escassez de recursos 

públicos. 
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5) Por fim, não sendo este o entendimento desta Prefeitura, a IMPUGNANTE , muito 

respeitosamente, requer que seja realizado o eventual encaminhamento deste para autoridade 

imediatamente competente, se valendo do art. 4º inc. XXI,  da Lei n.º 10.520/2002 c/c o art. 7º, 

inc. II, do Dec. n.º 3.555/00,  que  versa sobre a competência para julgar o mérito de recursos 

interpostos, devendo o pregoeiro remeter os autos para a autoridade superior competente para o 

julgamento, em prestigio ao principio do duplo grau de apreciação. 

 
DO JULGAMENTO 
 
Cumpre esclarecer que o instrumento convocatório foi previamente analisado pela Procuradoria Jurídica 
do Município, com respaldo daquela quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas.  
 
A Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado pelo setor 
solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os ditames 
legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
 
Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 
encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 
foi encaminhada a área técnica da Secretaria da Saúde de Camaçari, para avaliação da impugnação.  
 
Considerando tratar-se de questionamentos técnicos a Pregoeira designada encaminhou o Pedido de 
Impugnação ao Departamento de Média e Alta Complexidade. 
 
A impugnação de Edital do Pregão Eletrônico nº  0180/2018 (COMPEL), interposta pela empresa 
MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA tem por objetivo 
alterações no edital para que seja exigida, das empresas licitantes, Autorização de Funcionamento da 
ANVISA como condição de classificação das propostas para participar do certame. 
 
Desta forma, 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, informamos que houve falha na confecção do 
Termo de Referência que deu origem ao edital em epigrafe. 
 
Conforme disposto Artigo 3º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 16, de 1º de Abril de 2014: 
 

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.  
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Portanto fica demonstrado a necessidade e a obrigatoriedade de apresentação da AFE. Conforme 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.  
 
Do exposto, considerando que o objeto do pregão consiste na escolha da melhor proposta para registro 
de preços para aquisição de material médico hospitalar, para atender as Unidades de Saúde do 
município, no qual estão insertas as quantidades a serem adquiridas ao longo da vigência da Ata de 
Registro de Preços, envolvendo, portanto, pessoas jurídicas, conclui-se, que a referida aquisição, 
quando licitada submete-se à definição de distribuição ou comércio atacadista, e não de comércio 
varejista. 
 
Salientamos que a exigência para Autorização de funcionamento do fabricante do produto cotado 
expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA/MS, já consta no Termo de 
Referência do Edital.  Todavia, revela-se aplicável, e necessário, a inclusão de cláusula solicitando a 
AFE para o licitante como critério de classificação de propostas sendo que a não apresentação deverá 
ensejar na desclassificação, isso dará salvaguarda do procedimento licitatório, mediante 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. 
 
Portanto, no que se refere ao questionamento da impugnante sobre a restrição do caráter não 
competitivo, o mesmo não procede, visto que a Administração Pública tem o dever de ampliar a 
competitividade e buscar a proposta mais vantajosa no mercado, para o fornecimento almejado, e que 
espera-se que empresas que venham a participar com o intuito de ser fornecedoras para a 
Administração Pública,  

 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 
base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 
803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 

1) Em face do exposto, recebemos a impugnação interposta pela empresa MEDLIFE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA em face do 
0180/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL por não haver ilegalidade e nem comprometimento ou 
restrição da ampla concorrência ao certame. 
 

2) Julgar PROCEDENTE o questionamento apresentado, alterando a data de abertura da presente 
licitação bem como o Edital para adequações no Termo de Referência e conseqüentemente no 
edital. 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 13 de setembro de 2018. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 
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Apoio 
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Apoio 

 


