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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO N.º 012/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar (fio cirúrgico, aparelho 
para tricotomia, sonda aspiração traqueal, sonda retal, dispositivo para acesso periférico, papel 
crepado, haste em plástico, lençol, lanceta, lâmina com borda, tubete ginecológico, bolsa para 
colostomia/ileostomia, anuscópio), para atender as Unidades de Saúde do município de Camaçari -
BA. 
 
 
DATA DE ABERTURA: 20/06/2017. 
 

RECORRENTE: MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 02/06/2017 às 10h38min, foi entregue na secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – 
CMP recebeu o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, portanto, tempestivamente.  
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante 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.  
 
 
DOS FATOS 
 

Insurge-se a empresa MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - ME, alegando que o instrumento convocatório traz “como exigência de apresentação no certame 
o CBPFC – Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/ produto. O 
mesmo não é mais exigido para produtos de com grau de risco I e II, conforme RDC n.º 15, de 28 de 
marco de 2014 expedido pela ANVISA.  

 
 
(...) 
 
 

Argumenta ainda que “inclusive a própria ANVISA não emite mais o Certificado de Boas Práticas 
para produtos de classe de risco I e II, não sendo possível nem se obter esta documentação mesmo que 
as empresas assim a desejasse, como reza na RDC supracitada”. 
 
(...) 

 
 

DO PEDIDO 
 
Solicita a impugnante que: 
 
Sendo assim, a Comissão de Licitação não observou o disposto no Edital no que tange a exigência 
técnica, alínea C solicitado no Edital, por certo, pedimos que o documento “CBPFC” não seja exigido no 
processo em título, pois legalmente não cabe. 
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DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Inicialmente, a Pregoeira informa que 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.  
 
 

Os princípios norteadores da licitação pública devem ser percebidos em sua plenitude, e não 
interpretados solitariamente, ou privilegiando um em detrimento do outro. A Administração Pública tem 
por obrigação selecionar a proposta mais vantajosa, no entanto, sem afetar os demais princípios 
concernentes ao julgamento e processamento da licitação tais como: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 
julgamento objetivo das propostas. 
 
 

No tocante, a alegação das exigências do Certificado do Registro do produto e Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto- CBPFC, e com base na resposta 
expedida pela área técnica da Secretaria de Saúde - SESAU foi respondido que: 
 
Considerando a CARTILHA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E LICITAÇÃO PÚBLICA de 2003, itens: 
 

2.1.4. Técnica (Lei nº 8.666/93, Art. 30, Inciso IV) 
 

Entre as obrigações, incluem-se os requisitos exigidos pela Vigilância Sanitária para garantir que os 
proponentes, interessados em fornecer seus produtos e serviços aos entes públicos, sejam empresas 
idôneas, inspecionadas periodicamente e assegurem que a qualidade de seus produtos atendam aos 
requisitos técnicos necessários. Caberá à empresa proponente apresentar os seguintes documentos: 
 

2.1.4.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) 
 

2.1.4.2. Licença de Funcionamento Estadual/Municipal (LF) 
 

2.1.4.3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPFeC) 
 

a) os Certificados de BPFeC tem validade por um ano a partir da data de publicação no DOU. 
 

b) as renovações dessas certificações só são válidas se publicadas no DOU, não havendo nenhum 
documento que o substitua. 
 

NOTA: O Relatório de Inspeção emitido pela VISA local, com parecer conclusivo de que as empresas 
cumprem com as Boas Práticas de Fabricação, não substitui nem vale como documento de Certificação 
da empresa. As empresas com AFE constam no site da ANVISA no endereço 
www.anvisa.gov.br/scriptsweb/index.htm 
 

3. PRODUTOS SUJEITOS A REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

3.2. Produtos para Saúde (Materiais e Equipamentos) 
 

No caso de aquisição de materiais e/ou equipamentos médicos mediante processo licitatório, deverá ser 
solicitada a cópia da publicação no Diário Oficial da União do Registro do produto, observando-se sua 
validade. Como outra fonte de informação na aquisição de equipamentos hospitalares poderá acessar o 
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manual de Boas Práticas de Aquisição de Equipamentos Médicos-Hospitalares no endereço 
http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/auto/boas.htm. Existem produtos sob regime de Vigilância 
Sanitária que não são registrados e sim, cadastrados; sendo publicado no Diário Oficial da União a 
dispensa de registro destes produtos, devendo ser solicitada cópia desta publicação em processos 
licitatórios. A relação de produtos cadastrados encontra-se publicada na página da ANVISA na internet 
(www.anvisa.gov.br/produtosaude/enquadramento/index.htm). O registro ou cadastro pode ser 
concedido para família de produtos, no qual estará indicado cada modelo comercial dos produtos da 
família. 
 

Considerando a LEI 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977 – Configura infrações à legislação sanitária 
federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras providências. 
 

TÍTULO I 
 

Art. 10 – São infrações sanitárias: 
 

IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou 
reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar 
alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de 
higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde 
pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente ou 
contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente. 
 

Mantemos a exigência “B” - Certificado do Registro do produto cotado, no Ministério da Saúde, para 
produtos com grau de risco III e IV, conforme RDC. 
 
 

Diante do exposto, considerando as alterações a serem realizadas no instrumento convocatório, o 
presente edital será revisado, demandando reabertura de prazos, os quais serão oportunamente 
informados a todos os interessados, a Pregoeira, informa que será designada nova data para a 
realização do pregão, a qual será republicada nos termos da Lei. 
 
 

DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Pregoeira e equipe de apoio, membros permanentes da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos dispositivos das Leis Federais n.º 
10.520/02 e 8.666/93, resolve conhecer da impugnação apresentada pela empresa MEDICAL CENTER 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, para no mérito, julgar como 
PROCEDENTE, a referida petição, para que sejam feitas as adequações do Edital do Pregão, bem 
como designar nova data e o horário de abertura da licitação em epígrafe. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 26 de junho de 2017. 
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