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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2019 

 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cadeiras de rodas e itens de higiene e cuidado 

de pacientes, para atender as Unidades de Saúde do Município. 

 

DATA DE ABERTURA: 18/09/2019 

 

IMPUGNANTE: JS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa JS INDUSTRIA, apresentou impugnação no 

dia 16/09/2019. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, a 

impugnação apresentada pela referida empresa foi tempestiva. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos da impugnação em apertada síntese, segue abaixo o 

posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 

 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DA JS INDÚSTRIA 

 

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

deveria ser obrigatória a exigência de que as licitantes possuam Autorização de 

Funcionamento da Empresa - AFE emitido pela ANVISA. 

 

Segue asseverando que, segundo normativos mencionados, que empresas de comércio 

varejista de produtos para saúde de uso leigo estão isentas da AFE e, portanto, caberia as 

autoridades municipais e/ou estaduais a emissão do licenciamento, considerando que a 

referida liberação, por sua vez, decorre exatamente de autorização da ANVISA. 

 

Por fim, arremata que “é equivocado exigir que todas as empresas apresentem a AFE na 

licitação, pois algumas empresas são isentas. Porém, isso não vai impedir a Administração de 
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ter certeza que está contratando empresas idôneas, bastando exigir a licença sanitária da 

empresa, pois se a licitante obteve licença sanitária mesmo não possuindo AFE é porque a 

legislação a isentava e foi devidamente fiscalizada pelo órgão competente.” 

 

2.1 A ANÁLISE 

 

A referida impugnação foi submetida à análise da área técnica, que assim se manifestou: 

 

“Em resposta a impugnação impetrada pela empresa JS Industria E 

comercio de Produtos Ortopédicos LTDA, cabe registrar que a exigência da 

apresentação da AFE é justificada pela RDC nº 16/2014 de 1º de abril de 

2014 na qual a ANVISA define o conceito de comercio varejista e atacadista: 

 

Seção II Definições Art. 2º Para efeitos desta Resolução são adotadas 

as seguintes definições: 

 

V - comércio varejista de produtos para saúde: compreende as 

atividades de comercialização de produtos para saúde de uso leigo, 

em quantidade que não exceda a normalmente destinada ao uso 

próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou 

doméstico; 

VI - distribuidor ou comércio atacadista: compreende o comércio de 

medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, 

cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, em 

quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas jurídicas ou a 

profissionais para o exercício de suas atividades; 

 

E ainda, deixa evidentes quais os termos de isenção da AFE: 

 

Art. 5° Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou 

empresas:  

I - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde de uso 

leigo;  

II - filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, sem 

armazenamento, desde que a matriz possua AFE; 
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(...) 

 

Fica claro que a isenção da AFE é direcionada ao comercio que atua 

com venda direta a pessoa física e em quantidade que não exceda ao 

uso pessoal ou doméstico. No entanto, o pregão aqui referido visa a 

aquisição de mais de 50 itens de cada produto, dessa forma, mesmo que 

referindo-se a produtos para saúde de uso leigo, o volume em questão 

está associado a distribuição e/ou comercio atacadista, por tanto, ao 

contrário do afirmado pela empresa em epigrafe, a exigência do edital 

quanto a Autorização de funcionamento da licitante e do fabricante do 

produto cotado, expedido pela Agencia de Vigilância Sanitária 

ANVISA/MS é respaldada e visa assegurar que o proponente esteja 

preparado para executar o objeto da licitação nas quantidades e 

termos requeridos no edital. 

  

Resposta ao Pedido de Impugnação: 

 

Pedido de impugnação improcedente diante do parecer acima descrito” 

 

(GRIFAMOS) 

 

Além da fundamentação apresentada pelo competente setor técnico acerca da destinação 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 

normalmente destinada ao uso próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal 

ou doméstico”, 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-

Plenário, 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 na Lei 
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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 necessários; 

Considerando que, em face das aludidas orientações jurisprudenciais, a 

unidade técnica (Secex/RJ) sugeriu que a representação deve ser 

considerada parcialmente procedente, devendo ser fixado prazo para que o 

2º Batalhão de Infantaria Leve explicite no edital que as empresas 

participantes devem comprovar 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 

oriente as unidades subordinadas àquele Comando, no âmbito da Região 

Sudeste, para que, nos procedimentos licitatórios e contratações destinados 

à aquisição de produtos de natureza química, materiais de limpeza e 

higiene, observem o cumprimento dos requisitos previstos na legislação 

aplicável, em especial 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 Tribunal. 

 

Não bastante, é imperioso esclarecermos que a Impugnante se equivoca ao indicar que a 

emissão do licenciamento pelas autoridades municipais e/ou estaduais supre a AFE, vez que, 

segundo a empresa, a referida licença deve ser precedida da autorização da ANVISA. 

 

Divergente do referido entendimento, vejamos o Manual para Regularização de 

Equipamentos Médicos na ANVISA1 que estabelece a diferenciação entre AFE (Autorização 

de Funcionamento da Empresa) e LF (Licença de Funcionamento Local), vejamos: 

                                                           
1
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33912/264673/Manual+para+regulariza%C3%A7%C3%A3o+de+equipam

entos+m%C3%A9dicos+na+Anvisa/ 
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• Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE 

A AFE é emitida pela Anvisa mediante solicitação formal da empresa, que 

deve realizar um pedido de AFE por meio de um processo baseado nas 

disposições da Resolução Anvisa RDC nº 16, de 1º de abril de 2014. 

Apenas empresas legalmente constituídas em território brasileiro podem 

pleitear tal Autorização junto à Anvisa.  

(...) 

• Licença de Funcionamento Local - LF 

A LF é emitida pela Vigilância Sanitária local - VISA, seja ela municipal ou 

estadual, na qual a empresa esteja sediada. A emissão da licença em esfera 

municipal ou estadual irá depender do nível de descentralização das ações 

de vigilância sanitária de cada estado e município brasileiro. Para mais 

informações sobre a obtenção da LF, a vigilância sanitária do estado ou 

município, onde a empresa estiver sediada, deve ser consultada. No Portal 

da Anvisa, na internet, podem ser obtidos os endereços e telefones destas 

VISAs. 

 

As VISAs de estados e municípios são entidades vinculadas diretamente às 

Secretarias de Saúde dos seus respectivos estados e municípios ou ainda 

representadas por Agências de Vigilância Sanitárias vinculadas ao governo 

estadual, não existindo qualquer condição hierárquica entre a Anvisa e 

estas VISAs. Estas são independentes entre si, trabalhando conjuntamente 

como integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS – de 

forma a promover e garantir a segurança da saúde da população brasileira. 

(...)  

 

Além disso, é importante ratificar que a exigência da AFE está de acordo com o quanto 

adotado em outras respeitadas entidades da Administração Pública em processos de 

contratação para aquisição de objeto da mesma natureza (inclusive cadeiras de rodas), 

conforme exemplos identificados234. 

 
                                                           
2
 http://www2.ebserh.gov.br/documents/16692/259581/Edital+PE+69-2018%28SRP%295778.2018-06+-

+AQ+MOBILI%C3%81RIO+HOSPITALAR1.pdf/041b882c-0012-4f48-ac7b-ddfb30db838f 
3
 http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Edital+Preg%C3%A3o+66-2018+%28SRP%29.pdf/ee6f6a2b-

438e-40a0-9f68-71095f323b56 
4
 http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/Chamamento%20Publico/2015/ago-

15/Edital%20Chamamento%20P%C3%BAblico%200007-15.pdf 
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Diante de todo o exposto, considerando o posicionamento da área técnica, a referência 

jurisprudencial trazida, os exemplos de contratação mencionadas neste documento e, ainda, 

que aquelas empresas que fazem venda de produtos para profissionais de saúde ou para 

pessoas jurídicas não são varejistas, mas sim distribuidores ou comércio atacadista (RDC 

16/2014), a exigência se revela pertinente e aplicável ao objeto da licitação. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, com base nos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da Lei 10.520/02, do 

Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar IMPROCEDENTE a 

impugnação interposta pela empresa JS INDÚSTRIA, mantendo-se inalteradas as condições 

impugnadas. 

 

Camaçari/BA, 14 de outubro de 2019. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula 
Souza Silva 

Presidente/Apoio 

Priscila Lins dos  
Santos 

Pregoeira 

Thatiana 
Campos Dacttes 

Apoio 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

Steline Dias  
Silva 
Apoio 

 


