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ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
PROCESSO Nº 039/2020   - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 
 
IMPUGNANTE: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA 
 
RELATÓRIO: 
 
O  Município de Pedras de Maria da Cruz – MG, está promovendo licitação na modalidade 
Pregão Presencial, registrado sob o número 039/2020, cujo objeto é registro de preços, para futura 
e eventual aquisição de materiais de limpeza, utensílios domésticos e higiene pessoal. 
Publicado o instrumento convocatório, a Sra. Rosangela Marques Lima, portadora do CPF: 
006.715.756-43, representante legal da empresa NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no 
CNPJ 04.930.131/0001-29, encaminhou através do e-mail 
licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br um termo de pedido de impugnação do edital. 

 
O referido processo licitatório, trata-se de registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais de limpeza, utensílios domésticos e higiene pessoal conforme especificado no edital. 
 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE: 
 

No dia 03/06/2020, este pregoeiro recebeu via e-mail, tempestivo e atendendo aos pressupostos 

atinentes ao recebimento e conhecimento do recurso no que diz respeito à representação da 

empresa ante a Administração Pública, através de seu representante, conforme anexo ao processo. 

 

Art. 12.  do Decreto federal 3.555/2000 Até dois dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do pregão.         

 
Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas, Artigo 12, § 1º, do 
decreto federal 3.555/2000. 
 

O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação ao departamento de 
licitações desta prefeitura, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos 
estabelecidos nas normas regulamentares. 

 

 
DA ALEGAÇÃO DO RECORRENTE: 
 
Alega o recorrente vício no edital ao não exigir para os itens: 01, 02, 03, 21, 22, 23, 37, 38, 68, 69, 
90, 95, 100, 101 e 111, autorização de funcionamento junto a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária- ANVISA, Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e Comprovante 
de Registro no Ministério da saúde para fornecimento de itens saneantes mencionados acima. 
 
 
Vejamos; 
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Quanto a alegação, a lei federal 8.666/93 em seu art. 27 determina a documentação necessária a 
habilitação jurídica. 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;  

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal.  

 
 
Ainda nos seus artigos 28, 29, 30 e 31 determina todos os documentos a serem exigidos nos 
incisos I, II, III, IV e V do artigo 27. 
 
Embora na lei 8.666/93 institui normas para licitações e contratos da Administração Pública não 
determina exigência da documentação citada pela recorrente, A Nível Federal a única menção 
encontrada foi da ANVISA (Autarquia Especial Federal), na qual é bem clara em seu Manual 
“Vigilância Sanitária e Licitações Públicas” a obrigatoriedade da apresentação da Licença de 
Funcionamento (Alvará Sanitário) nas Licitações Públicas para as empresas que atuam saneantes, 
em uma breve pesquisa podemos observar a resolução 16/2014 da ANVISA. 
 
 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA-RDC Nº 16, DE 1° DE 
ABRIL DE 2014 – AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA – 
ANVISA 
 
Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de 
Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas 
 
Art. 1º Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer os critérios relativos 
à concessão, renovação, alteração, retificação de publicação, 
cancelamento, bem como para a interposição de recurso administrativo 
contra o indeferimento de pedidos relativos aos peticionamentos de 
Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de 
empresas e estabelecimentos que realizam as atividades elencadas na 
Seção III do Capítulo I com medicamentos e insumos farmacêuticos 
destinados a uso humano, substâncias sujeitas a controle especial, 
produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, 
saneantes e cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas 
a controle especial. (grifo nosso). 
 
Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza as atividades de 
armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, 
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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. 

 
 
Como pode observar diferente a alegação da recorrente, existe justificativa suficiente, uma vez que 
Legislação federal imposta pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 
 
 
DA ANALISE 
 
Após análise do recurso administrativo apresentado pela recorrente e estudo sobre o assunto 
entende-se procedente tal alegação. 
 
Importante ressaltar que o controle imposto pela ANVISA para a comercialização de produtos 
saneantes de uso profissional propõe-se a minimizar os riscos à saúde. A forma de apresentação 
desses produtos, a toxicidade ou seu uso específico requerem maior cuidado e qualificação técnica 
para seu manuseio e aplicação. Portanto, os produtos saneantes de uso profissional ou de venda 
restrita a empresa especializada, somente poderão ser comercializados por empresas detentoras 
da referida Autorização, que só será concedida mediante comprovação do devido cumprimento das 
condições e controles adequados para o exercício da atividade. 
O exercício de determinadas atividades ou fornecimento de certos bens se encontra disciplinado 
em legislação específica. Assim há regras acerca da fabricação e comercialização de alimentos, 
bebidas, remédios, explosivos etc. Essas regras tanto podem constar de lei como estar explicitadas 
em regulamentos executivos. Quando o objeto do contrato envolver bens ou atividades 
disciplinados por legislação específica, o instrumento convocatório deverá reportar-se 
expressamente às regras correspondentes. 

 
 

 DA CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, sem nada mais evocar, conheço pedido de impugnação interposto pela 

empresa NATHALIA DISTRIBUIDORA LTDA ME, inscrita no CNPJ 04.930.131/0001-29, cujos 

argumentos suscitam viabilidade de reconsideração, esse pregoeiro reconhece vicio no edital 

quanto a exigência , considerando principalmente Parecer n.º 098/2016/CJU-RN/CGU/AGU - NUP: 

00454.000030/2016-53 citado inclusive pela recorrente, desta forma este pregoeiro e sua equipe de 

apoio resolve por retificar  o processo licitatório 039/2020 pregão 021/2020, sendo que 

adequações serão feitas devidamente publicadas e encaminhadas a recorrente. 

 

 

Pedras de Maria da Cruz, 04 de junho de 2020. 

 

A Comissão:   
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Wesley Rabelo Durães                  Arlene Souza Barbosa             Pedro Mendes dos Reis Filho                
Pregoeiro Oficial          Equipe de Apoio              Equipe de Apoio (suplente)                           
 
 
                                                                                                                                                             
Joelma Martins Costa 
Equipe de Apoio                                                                                        
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