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ILUSTRÍSSIMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA 

CRUZ/MG. 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021; 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021; 

 

 

ASSUNTO: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

INTERPOSTO PELA EMPRESA NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME. 

 
 

 
NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ: 04.930.131/0001-29, com endereço na Rua Eulidson Novais, 

nº 460, Vera Cruz, Montes Claros/MG, CEP: 39.400-789, vem através da sua 

representante ROSÂNGELA MARQUES LIMA BULHÕES, com apoio do seu advogado 

que abaixo subscreve apresentar  

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PARA A 

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PARTE RECORRIDA NOS ITEN 03 E 

04 DO INSTRUMETNO CONVOCATÓRIO 

em face da habilitação/classificação das propostas das empresas 

DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO e J. S. CARVALHO EIRELI, para o item 03 e 

empresas DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO, NELSON LEITE FERREIRA – ME, 

MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA e PROLAGOS 

PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, para o item 04, a qual passa a expor nos 

seguintes termos: 
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I – DOS FATOS 

A parte Recorrente participou do Processo Licitatório 023/2021 – Pregão 

Presencial 013/2021 ocorrido em 09 de Abril de 2021, sendo o objeto registro de preços 

para futura e eventual aquisição de medicamentos, insumos hospitalares, produtos de 

higiene e utensílios, para combate ao vírus covid 19, com cota exclusiva para micro 

empresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, pelo critério de 

julgamento “MENOR PREÇO POR ITEM”, com especificações contidas nesse edital e 

seus anexos. 

Com o credenciamento das empresas iníciou a fase de lances, que 

posteriormente com a continuidade da sessão no dia 12/04/2021 houve a abertura dos 

envelopes de habilitação das empresas vencedoras, procendendo a rubrica pelos 

representantes. Analisada a documentação constatou-se que as empresas 

apresentaram a documentação em conformidade com o edital e foram habilitadas. 

Aberta a possibilidade de intenção de interpor recurso, o representante da 

empresa Nathalia Distribuidora LTDA declarou interesse, sob a alegação que os 

licitantes vencedores, bem como os demais classificados a sua frente para os 

itens 03 e 04 do processo não apresentaram documentação necessária para a 

comercialização daqueles produtos, em específico a Autorização de 

Funcionamento expedida pela ANVISA para a comercialização entre pessoas 

jurídicas de produtos qualificados como saneantes e/ou cosméticos (itens 03 e 

04), nos termos do instrumento convocatório e com a legislação. 

A parte Requerente (Recorrente) apresentou suas razões recursais 

dentro do prazo estabelecido, alegando que: 

- As empresas vencedoras dos itens 03 e 04 não apresentaram a 

documentação exigida no edital, qual seja AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
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(AFE) EXPEDIDA PELA ANVISA – ITEM 8.1.4.4 – DA DOCUMENTAÇÃO DE 

REGULARIDADE TÉCNICA (8.1.4) – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

- Que pela lesgislação (Lei 6.360/76; Decreto 8.077/2013; Lei 9.782/99, 

RDC 16/2014 da ANVISA) os produtos qualificados como cosméticos e saneantes, 

como os presentes nos itens 03 e 04, as empresas para a comercialização desses 

produtos entre pessoas jurídicas devem ter Autorização de Funcionamento 

expedida pela ANVISA específica dos produtos, o que foi requisitado no 

instrumento convocatório. 

- Que não consta no site da ANVISA AUTORIZAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO das empresa vencedoras dos itens 3 e 4 para a 

comercialização entre pessoas jurídicas para produtos qualificados como 

COSMÉTICOS e SANEANTES. 

- Que a administração pública está vinculada ao PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE e AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

- Que devido o não cumprimento do estabelecimento no edital (Instrumento 

Convocatório) bem como rege a legislação especial (Principío da Legalidade) as 

propostas das empresas vencedoras dos itens 3 e 4 deveriam/devem ser 

desclassificadas. 

 

A empresa  DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO, apresentando suas 

contrarrazões alegando em síntese que: 

- Que é sabido que a lei 8.666/93 e 10.520/02 não contempla qualquer 

previsão expressa acerca da exigência de AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

EXPEDIDA PELA ANVISA, apesar da legislação especial prevê a possibilidade de 

exigência do licitante para saneantes e cosméticos. 
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- Que estão dispensado a apresentação de Autorização de 

Funcionamento (AFE) da ANVISA devida a mesma está suspensa, como informa 

as RDCs 355/2020 e RDC 398/2020. 

- Que toda a licitação instaurada pelo poder público destina-se a garantir a 

observância dos Princípios da Isonomia e da Competividade. 

- Que a empresa apresentou AFE para correlatos, não deixando de 

apresentar em nenhum momemento os documentos solicitados. Que mesmo sendo de 

correlatos a empresa atendeu o chamado. 

-Que a Autorização de Funcionamento é exigida das empresas fabricantes 

(RDC 350/2020). 

- Que por todo apresentado a decisão do Ilustríssimo Pregoeiro deve ser 

mantida. 

 

No julgamento do recurso administrativo o Ilustríssimo Pregoeiro e 

equipe de apoio, como acompanhamento pelo Ilustríssimo Prefeito Municipal, 

manteve a decisão de classificação da propostas e habilitação da empresa 

DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO LTDA para os itens 03 e 04 com a seguinte 

fundamentação: 

- Que não assiste razões a Recorrente, senão vejamos: 

- Que está atravessando um período de pandemia em que normas e 

regras foram flexibilizadas em razão da restrição dos serviços públicos e de controle, 

abrangendo a ANVISA. 

- Que o álcool gel é um eficiente desinfetante de superfícies/objetos e 

antisséptico de pele. 
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- Foi com base nos entendimentos dos órgãos de saúde e de controle 

inclusive da ANVISA, que a administração entendeu que o álcool em gel está dentre 

os produtos detergentes e antissépticos com eficácia para prevenção do COVID-

19, sendo produto de higiene pessoal. 

- Que numa situação como essa a celeridade da licitação na modalidade 

pregão tem um interesse maior, que é o alcance da satisfação do interesse público 

envolvido. 

- Que a verificação de condições de aceitação dos documentos 

apresentados em licitações públicas deve ser feita com observância dos requisitos que 

se prestam a sua finalidade, sem apego exagerado às formalidades e rigorismo 

literais, que possam iludir ou desviar os agentes administrativos responsáveis pela 

condução dos certames dos propósitos fundamentais do procedimento, dele afastando 

ofertas válidas e participantes qualificados. 

- Que a documentação apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA 

LOPES E AQUINO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – 

ME atende as exigências do edital e está amparada pelas Resoluções RDC 

355/2020, 398/2020 e 416/2020), inclusive com relação a suspensão dos prazos 

processuais para registros de insumos, medicamentos e produtos por 120 dias pelo 

RDC nº 350 com prorrogação pela RDC nº 398/2020, o que inviabiliza a concessão 

da AFE pela ANVISA, há que considerar que os documentos apresentados 

atendem às exigências do edital. 

- Que a decisão do Pregoeiro foi observada a regra do § único do artigo 4º 

do decreto 3.555/2000, ou seja, foi feita a interpretação das normas do edital em 

favor da ampliação da disputa e da obtenção da proposta mais vantajosa para a 

administração, tendo em vista que foram habilitadas as licitantes que ofereceram 

o menor preço. 
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- Que a finalidade do processo licitatório é a aquisição da melhor proposta 

a ser obtida pelo Poder Público, mediante disputa. 

- Que o princípio da competividade é o verdadeiro instrumento 

potencializador desta finalidade. Afinal, sabemos, quanto maior o número de 

competidores, maior em tese as chances em se obter proposta que atenda aos anseios 

da Administração Pública. 

- Que a administração deve aplicar o princípio do formalismo moderado. 

Que acima de tudo deve se observar o  interesse público e a proposta mais vantajosa. 

- Que pela análise da doutrina e jurisprudência apresentada é de se 

concluir que quando se contrapõem so princípios da vinculação ao instrumento 

convocatório e os da proporcionalidade e da razoabilidade, a Administração deve ter a 

sua atuação pautada na busca da proposta que melhor atenda aos interesses, para que 

não haja desvio de finalidade do procedimento licitatório. 

Ilustríssimo Prefeito, como autoridade máxima deste Município, a 

qual tem o poder de alterar qualquer decisão que não está em consonância com a 

lei, como a do processo licitatório ora já acompanhado pelo Ilustríssimo, a parte 

Requerente (Recorrente) demonstrará/comprovará que decisão de manter a 

habilitação da empresa  DISTRIBUIDORA LOPES E AQUINO  LTDA está totalmente 

equivocada, indo em desencontro com a legislação (Princípio da Legalidade) e 

com o próprio instrumento convocatório, vejamos: 

II – DO MÉRITO 

II.1 – DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Como já mencionado nas razões do recurso administrativo, todo ato da 

administração pública através dos seus representantes devem ser pautados em 

observância a legislação. 
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O princípio da legalidade é o principal conceito para a configuração do 

regime jurídico-administrativo, pois segundo ele, a administração pública só poderá 

ser exercida quando estiver em conformidade com a lei. Segundo o princípio em 

análise, todo ato que não possuir embasamento legal, é ilícito. 

Nesse sentido, a decisão do Ilustríssimo Pregoeiro não está em 

consonância com o que estabelece a legislação especial (artigo 30, inciso IV da lei 

8.666/93), no que se refere a exigência de Autorização de Funcionamento (AFE) 

expedida pela ANVISA para a comercialização entre pessoas jurícas de produtos 

qualificados como saneantes, cosméticos (itens 03 e 04), higiene pessoal entre 

outros (RDC 16/2014 da ANVISA), SE TORNANDO UM ATO ILEGAL. 

II.2 – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

No edital (Ato convocatório) consta que no envelope de nº 2 deveriam 

conter os documentos de habilitação exigidos no processo licitatório, sendo que para a 

comprovação da qualificação técnica (Item 8.4.1) deveria/deve ser apresentado 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) expedida pela ANVISA (item 8.4.1.1). 

Nestes termos, a administação está vinculada ao que determina o 

instrumento convocátorio, não podendo descumpri-lo, vejamos o artigo 41 da lei 

8.666/93. 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 

ao qual se acha estritamente vinculada 

Nesse sentido, O EDITAL FAZ LEI ENTRES AS PARTES, DEVENDO 

TODOS OS SEUS TERMOS SEREM OBSERVADOS, vejamos decisões do STJ e 

TJMG: 

RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI 

ENTRE AS PARTES. - O Princípio da Vinculação ao Instrumento 
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Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, 

devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que 
vinculam as partes. 

(STJ - REsp: 354977 SC 2001/0128406-6, Relator: Ministro HUMBERTO 

GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 18/11/2003, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.2003 p. 213) (Grifado). 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE PREGÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA - INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - VINCULAÇÃO - 

OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL - AUSÊNCIA - PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA. - O princípio da vinculação ao edital se traduz na regra de que o 

instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os 
seus termos até o encerramento do certame - Não tendo a licitante comprovado 

o atendimento aos critérios previstos no instrumento convocatório, não se mostra 

possível suspender o procedimento licitatório, tampouco suspender eventuais 

contratações dele decorrentes, até para preservar o princípio da isonomia entre os 

participantes. 

(TJ-MG - AC: 10071180042559003 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020) (Grifado). 

Assim Ilustríssimo Prefeito, a não observância do instrumento 

convocatório, no caso a exigência de AFE para a comercialização entre pessoas 

jurídicas de produtos qualificados como saneantes e/ou cosméticos (itens 3 e 4) 

também se torna um ato ilegal pela administração. 

II.3 – DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO. 

Inicialmente Ilustríssimo Prefeito a de destacar que no julgamento do 

Recurso Administrativo houve a omissão quanto dos fundamentos apresentados 

pela parte Requerente (Recorrente), no que diz respeito a obrigatóriedade da 

Autorização de Funcionamento (AFE) das produtos qualificados como cosméticos 

e saneantes, não fazendo qualquer menção, estas que são obrigatórias e não 

foram apresentadas pelos licitante(s) vencedores dos itens 03 e 04 do instrumento 

convocatório. 
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Com data venia, Ilustríssimo Prefeito as fundamentações apresentadas 

pelo Ilustríssimo Pregoeiro com base em parecer jurídico afronta diversas 

questões em relação a legislação,  inclusive mencionando RDCs que estão 

revogadas. 

II.3.1 – DOS PRINCÍPIOS 

Como pode se extrair do artigo 3º da lei 8.666/93 em um processo 

licitatório deve ser observar diversos príncipios, mas não somente aquele ao da 

proposta mais vantajosa, entre eles inclusive já mencionados nos tópicos anteriores 

como o PRÍNCIPIO DA LEGALIDADE E O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, vejamos: 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração 

e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.   (Grifado). 

Se levarmos em consideração que a Administração Pública deveria 

analisar somente a proposta mais vantajosa, bastaria que os licitantes apresentassem 

somente as propostas e participassem dos lances, sem apresentar posteriormente 

qualquer documento. E a segurança para a administração? Assim se faz necessário 

que as licitante apresentem documentação de habilitaçã jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômica financeira, regularidade fiscal e trabalhista (...). 
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II.3.2 – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) EXPEDIDA  PELA 

ANVISA – NÃO EXCESSO DE FORMALIDADE. 

A exigência da AFE não restringe a competividade, como pode ser 

observado em uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, vejamos: 

 

Assim não assiste também razões a fundamentação em entender que a 

AFE é um excesso de formalidade. Aliás, a própria administração está 

reconhecendo que existe um excesso de formalismo? 

A parte Requerente, não tem conhecimento de qualquer impugnação 

ao edital que alega que a AFE é um excesso de formalismo. 

Igor
Realce

Igor
Realce

Igor
Realce

Igor
Realce
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Se há a exigência no instrumento convocatório da AFE, o Ilustríssimo 

Pregoeiro e equipe de apoio devem a exigir, o que não ocorreu. 

II.3.3 – RDCs da ANVISA REVOGADAS 

As RDCs 355/2020 e 398/2020 da ANVISA mencionadas na 

fundamentação, estão revogadas desde o dia 05/11/2020, conforme links abaixo, 

como também anexadas. 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5815062/%283%29RDC_355_2020_COM

P.pdf/f0a99d15-d512-43e2-9981-850e1b57085c 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5815062/%281%29RDC_398_2020_COM

P.pdf/66d3bb80-6712-400f-bce3-959e1ecf7f0a 

A RDC 416/2020, sendo mais uma que a parte Recorrida menciona sem 

qualquer fundamento, estabelece classificação de riscos e prazos para respostas de 

atos públicos de liberação de responsabilidade da ANVISA, conforme disposto no caput 

do artigo 3º e 10 do Decreto 10.178/2019, ou seja, a RDC é para classificação de 

risco em relação a atividade, não mencionando suspensão de expedição de 

Autorização de Funcionamento pela Anvisa. 

Caput do artigo 3º e 10 do Decreto 10.178/2019: 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5815062/%283%29RDC_355_2020_COMP.pdf/f0a99d15-d512-43e2-9981-850e1b57085c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5815062/%283%29RDC_355_2020_COMP.pdf/f0a99d15-d512-43e2-9981-850e1b57085c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5815062/%281%29RDC_398_2020_COMP.pdf/66d3bb80-6712-400f-bce3-959e1ecf7f0a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5815062/%281%29RDC_398_2020_COMP.pdf/66d3bb80-6712-400f-bce3-959e1ecf7f0a
Igor
Realce

Igor
Realce
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Nessa esteira, não assiste qualquer razão a fundamentação da 

inviabilidade a  concessão da AFE pela ANVISA, e que a parte Recorrida cumpri as 

exigências do edital. 

Em outros Municípios, a qual a parte Recorrida não se sagrou 

vencedoras em itens classificados como saneantes e cosméticos, em específico 

ao álcool 70% liquído e em gel, a mesma apresentou a mesma fundamentação e, 

não assistindo razões o recurso foi JULGADO IMPROCEDENTE, conforme 

documentos em anexo. 

III.3.4 – OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RECORRIDA NÃO 

ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. 

Na fundamentação do julgamento administrativo para a manutenção de 

classificação das propostas nos itens 03 e 04 da empresa DISTRIBUIDORA LOPES 

AQUINO LTDA, qual seja álcool e líquido 70%, o Ilustríssimo Pregoeiro diante do 

parecerista considerou que os documentos apresentados atendem às exigências 

do edital. 

Como relatado pela própria parte Recorrida o mesmo somente 

apresentou a AFE de correlatos, esta necessária para comercialização de produtos 

para saúde entre pessoas jurídicas,  não tendo qualquer relação com os itens 03 e 04. 

A administração através do Pregoeiro que seguiu o entendimento do 

parecerista menciona que o álcool em gel está dentre os produtos detergentes e 

antissépticos com eficácia para prevenção do COVID-19 sendo produto de higiene 

pessoal, PRIMEIRAMENTE ONDE SE ENCONTRA O ENTENDIMENTO DOS 

ÓRGÃOS DE SAÚDE, INCLUSIVE A ANVISA?, e SEGUNDO que nos termos da lei 
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6.360/76 que dispõe sobre a vigilância sanitária, estipula que produtos saneantes 

(Artigo 3º, inciso VII) são os detergentes, portanto necessário AFE de Saneantes, 

vejamos: 

VII - Saneantes Domissanitários: substâncias ou preparações destinadas à higienização, 

desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em 

lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo: 

a) inseticidas - destinados ao combate, à prevenção e ao controle dos insetos em 
habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias; 

b) raticidas - destinados ao combate a ratos, camundongos e outros roedores, em 

domicílios, embarcações, recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, 

isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à vida ou à saúde do homem e dos 

animais úteis de sangue quente, quando aplicados em conformidade com as 

recomendações contidas em sua apresentação; 

c) desinfetantes - destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 

microorganismos, quando aplicados em objetos     inanimados ou ambientes; 

d) detergentes - destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e 

a aplicações de uso doméstico. (Grifado). 

Se levarmos em consideração de são antissépticos, os mesmo são 

classificados como de higiene pessoal, como mencionado na fundamentação do 

julgamento, que para a comercialização tem que haver a AFE de cosméticos, 

vejamos o inciso III do artigo 3º da lei 6.360/76: 

III - Produtos de Higiene: produtos para uso externo, antissépticos ou não, 

destinados ao asseio ou à desinfecção corporal, compreendendo os sabonetes, xampus, 

dentifrícios, enxaguatórios bucais, antiperspirantes, desodorantes, produtos para barbear 

e após o barbear, estípticos e outros; (Grifado). 

Ratificando a necessidade de AFE de cosméticos para a 

comercialização entre pessoas jurídicas de produtos de higiene pessoal 

(antissépticos), vejamos a autorização da parte Requerente: 
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A parte Recorrida não possui nenhuma das AFE (Saneantes e 

Cósmeticos), então não cumpri as exigência do edital para os itens 03 e 04 do 

instrumento convocatório, devendo ser desclassificada para os mencionados 

itens, O QUE NÃO OCORREU DE FORMA EQUIVOCADA. 

Para ratificação das informações que o álcool 70% líquido e gel são 

classificados como saneantes e cosméticos basta fazer pesquisa no site da 

ANVISA através dos links abaixo: 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/q/?nomeProduto=%C3%A1lcool%2

0l%C3%ADquido%2070%C2%B0 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/q/?nomeProduto=alcool%20gel

%2070%25 

Para confirmação que a parte Recorrida não tem AFE para saneantes e 

cosméticos no link abaixo: 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/q/?nomeProduto=%C3%A1lcool%20l%C3%ADquido%2070%C2%B0
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/q/?nomeProduto=%C3%A1lcool%20l%C3%ADquido%2070%C2%B0
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/q/?nomeProduto=alcool%20gel%2070%25
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/q/?nomeProduto=alcool%20gel%2070%25
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https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/?cnpj=22820165000142 

II.4 - DA EXIGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) 

PARA PRODUTOS SANEANTES E COSMÉTICOS, ITENS 3 E 4 DO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

A RDC 16/2014 da ANVISA regulamenta a AFE como um todo (exigência), 

além de definir o que é um comércio varejista e atacadista, o que é fundamental 

para entender quando que a AFE é exigida, bem como quais as empresas poderão 

participar de licitações em que envolvam pessoas jurídicas quando se tratar do 

fornecimento de produtos cosméticos saneantes. Assim vejamos: 

 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. (Grifo Nosso). 

Parágrafo único. A AFE é exigida de cada estabelecimento que realiza 

as atividades descritas no caput com produtos para saúde. (Grifo Nosso). 

Desta forma, não há dúvidas que para a comercialização de produtos 

saneantes e cosméticos, como os itens 3 e 4 do instrumento convocatório, entre 

pessoas jurídicas os licitantes devem apresentar as respectivas AFES, o que não 

ocorreu pela parte Recorrida, não cumprindo as exigências do edital. 

IV – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por todo apresentado, Ilustríssimo Prefeito o respeitável julgamento não 

está em consonância com a legislação com o instrumento convocatório, sendo 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/?cnpj=22820165000142
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que com a permanência da ilegalidade será necessário a apreciação do judiciário, haja 

vista que todos os meios administrativos foram esgotados com o presente pedido de 

reconsideração da decisão. 

V – DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer deste Ilustríssimo Prefeito: 

a) – O recebimento do pedido de reconsideração de decisão; 

b) – A apreciação do julgamento do recurso administrativo, este que não está em 

consonância com a legislação e com o instrumento convocatório, para que o 

mesmo seja no sentido de desclassificação das propostas nos itens 03 e 04 

(álcool 70% líquido e em gel) da empresa DISTRIBUIDORA LOPES E AQUINO 

LTDA, pela não apresentação da AFE de saneantes e cosméticos expedidas pela 

ANVISA. 

c) – Se necessário conhecimento do presente pedido a empresa DISTRIBUIDORA 

LOPES E AQUINO LTDA, em respeito ao princípio da ampla defesa e ao contraditório. 

d) – Que o Ilustríssimo dê conhecimento a parte Requerente da decisão. 

Montes Claros/MG, 21 de Maio de 2021. 
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