
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 
                           Praça Ernani Pereira, nº 291 - centro - CEP: 39.492.000  
                                       CNPJ nº 25.209.156/0001-08 
                           Email: prefpedras@yahoo.com.br -  Tel.: (038) 3622-4140  
             PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS  
            

  
ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO Nº 043/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 

 

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 043/2021, 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. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE: 

 

No dia 02/06/2021, 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. 

A 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. 
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2.  DA ALEGAÇÃO DO RECORRENTE: 

Insurge-se a Impugnante contra o disposto no subitem 8.1.4 – REGULARIDADE TÉCNICA. 

Suscita retificação do edital acrescentar exigências de documentação técnica sob o 

argumento de que há lei específica que regulamenta produtos saneantes (limpeza e higiene 

pessoal), que as empresas interessadas devem ter autorização de funcionamento da Anvisa 

(AFE) para os produtos de higiene e Cosméticos e para os produtos saneantes 

domissanitários. Ao final, solicita: (a) exigência de Autorização da ANVISA (AFE) do licitante 

para os Produtos para higiene e Cosméticos para os lotes 14, 19, 39 ,40, 48, 79, 80, 81 e 

97; (b)exigência de Autorização de Funcionamento da Anvisa (AFE) para os produtos 

saneantes Domi8ssanitários, para os lotes 01, 02, 03, 10, 20, 21, 22, 49, 50, 69, 72, 77 e 78; 

(c) exigir Alvará Sanitário do licitante par4a os Produtos para os Pro9dutos para higiene e 

Cosméticos, para os lotes 14, 19, 39, 40, 79, 80, 81, e 87. 

 

Vejamos; 

 

A irresignação da Impugnante reside na alegação de que é necessária a apresentação de 

Autorização de Funcionamento (AFE) da ANVISA e ainda que o as atividades das empresas 

participantes do certame devem se equiparadas e atacadistas, uma vez que haverá 

formalização de contrato entre pessoas jurídicas (adjudicatárias e município), o é 

reconhecido pela ANVISA como comércio atacadista. 

Conforme pesquisa realizada em site oficial de outros municípios assim como no site da 

ANVISA, podemos observar que todos os produtos acima são produtos de venda livre, de 

uso doméstico e que podem ser vendidos em supermercados, não havendo nenhuma 

restrição em norma específica. 

Além disso a Resolução de Diretoria Colegiada- RDC N° 350, de 19 de março de 2020, que 

define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para fabricação e 

comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficiais sem prévia 

autorização da Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde pública 

internacional relacionada ao SARS-COV , como transcrito, prevê define os critérios e os 

procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de 

preparações antissépticas ou sanitizantes oficiais sem  prévia autorização da Anvisa, sendo 
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certo que a RDC 350/2020 foi prorrogada pela  Resolução de Diretora Colegiada –RDC N° 

422, de 16 de setembro de 2020, como abaixo transcrevemos: 

“Art.11. O art. 12 da Resolução de Diretoria-RDC N° 350, de 19 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 12. A vigência desta Resolução cessará automaticamente a partir do 

reconhecimento pelo Ministério da Saúde de que não mais se configura a situação 

de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional declarada pela Portaria n° 

188/ GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020” 

Quanto à exigência da Autorização de Funcionamento (AFE), esta é exigida das empresas 

fabricantes, como se observa 

“Art. 2° O art. 2° da Resolução de Diretoria Colegiada –RDC N° 350, de, 19 de março 

de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2° As empresas de medicamentos, saneantes e cosméticos podem fabricar 

preparações antissépticas ou desinfetantes sem registro ou notificação da Anvisa 

desde que atendidos os critérios dispostos nesta Resolução. 

§1° Para fins do disposto no caput, as empresas devem possuir Autorização de 

Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelo órgão de saúde 

competente dos Estados, Distrito Federal e municípios e as demais outorgas 

públicas para funcionamento, inclusive, para fabricação e armazenamento de 

substâncias inflamável.  

§2° As empresas podem fabricar somente produtos referentes à categoria para a 

qual está regularizada (medicamentos, cosméticos e /ou saneantes) (NR). 

Art. 3° DA Resolução de Diretoria colegiada –RDC n ° 350, DE 19 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

A resolução de Diretoria Colegiada- RDC N° 416, de 27 de agosto de 2020, que estabelece 

a classificação de riscos e os prazos para resposta aos requerimentos de atos públicos em 

liberação de responsabilidade da Anvisa, conforme o disposto no caput do art. 10 do 

Decreto n° 10.178, de 18 de dezembro de 2019, classifica cosméticos, saneantes e 

domissanitários como produtos de risco I, e ao final esclarece:  
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“*RISCO I- Nos termos do art. 8° do Decreto n° 10.178, de 18 de dezembro de 2019, 

está dispensada a solicitação de qualquer ato público de liberação, sendo os prazos 

informados apenas para fins de gestão interna.” 

A Resolução de Diretoria Colegiada- RDC N° 355, de 23 de março de 2020 (prorrogada pela 

RDC 398/2020), Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos aos 

requerimentos de atos públicos de liberação de responsabilidade da Anvisa da emergência 

de saúde pública internacional relacionada ao SARS – COV -2, informa: 

“ART. 1° Ficam suspensos, por 120 (cento e vinte) dias, os prazos processuais 

afetos ao requerimento de atos públicos de liberação de responsabilidade da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa, os previstos na Lei n. 6.437, de 20 

de agosto de 1977, os dispostos da Resolução de Diretoria Colegiada- RDC n/266, 

de 08 de fevereiro de 20419, e os definidos na Resolução de Diretoria Colegiada –

RDC N° 336, de 30 de janeiro de 2020. 

§1° O disposto no caput não se aplica aos prazos para cumprimento de exigência 

relacionado às seguintes petições: 

I- Registros de insumos, medicamentos e produtos biológicos; 

II- Mudanças pós-registro de medicamentos e produtos biológicos; 

III- Certificação de centros de bioequivalência; 

IV- Habilitação de centros de equivalência farmacêutica; 

V- Anuência e modificação em ensaios clínicos de medicamentos e produtos 

biológicos.” 

 

3.  DA ANALISE 

Após análise do recurso administrativo apresentado pela recorrente e estudo sobre o 

assunto foi constatado que desde março de 2020 estão suspensos os prazos processuais 

afetos aos requerimentos de atos públicos de liberação de responsabilidade da Anvisa em 

virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS- CoV-2. 

Ainda que, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através da resposta à 

Denúncia 1007383 entenda que, “em se tratando do contrato” de fornecimento de produtos 

entre a administração pública e empresa fornecedora de produtos entre a administração 
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pública e empresa fornecedora entre pessoas jurídicas, conforme aludido no inciso IV, art. 

2° da Resolução ANVISA n° 16/2017”. 

Assim, entendemos que não assiste razão à Impugnante, devido a impossibilidade, desde 

março de 2020 se conseguir a Autorização de Funcionamento(AFE) da ANVISA como 

informa a RDC 355/2020 E RDC N°398/2020,  e ainda conforme a Resolução de Diretoria 

Colegiada- RDCn° 416, de 27 de agosto de 2020 que classifica cosméticos, saneamentos e 

domissanitários como produtos de risco I, e ao final esclarece que “ nos termos do art. 8° do 

Decreto n° 10.178, de 18 de dezembro de 2019, está dispensada a solicitação de qualquer 

ato público de liberação, sendo os prazos informados apenas para fins de gestão interna.” 

04 - DO JULGAMENTO 

 

O objeto do certame visa atender as demandas das secretarias municipais, em especial a 

secretaria de Saúde na aquisição de produtos de higiene e utensílios domésticos, 

imprescindíveis para o funcionamento das mesmas. 

 

A ora impugnante, nos autos do Processo Licitatório nº 023/2021- Pregão presencial nº 

013/2021 que teve como objeto a aquisição de medicamentos, insumos hospitalares, 

produtos de higiene e utensílios, para combate ao vírus covid 19, aviou recurso da decisão 

que habilitou os demais interessados, sob o argumentos de que os mesmos não possuíam 

autorização da ANVISA para comercializar os produtos  de materiais de higiene e limpeza, 

quais sejam: ALCOOL LÍQUIDO 70 GRAUS, ÁLCOOL COMUM 92,8 GRAUS, ALCOOL 

LÍQUIDO 95 GRAUS. O recurso foi julgado improcedente. 

 

Ao elaborar o edital, em consonância com os princípio da razoabilidade, eficiência e 

privilegiando o interesse público, a Administração estudou o caso em exame e concluiu que 

a saúde da população e dos servidores devem ter prioridade absoluta em tempos de 

PANDEMIA DO COVID-19, e que normas e regras foram flexibilizadas em razão da 

restrição dos serviços públicos e de controle, abrangendo a ANVISA. 

 

Está comprovado cientificamente, que o uso de álcool gel para higiene das mãos 

como prevenção ao coronavírus é eficaz. Em nota, o Conselho Federal de Química (CFQ) 

Assinada pelo presidente da entidade, José de Ribamar Oliveira Filho, a nota do conselho 
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esclarece que o álcool etílico (etanol) é um eficiente desinfetante de superfícies/objetos 

e antisséptico de pele. 

 

É recomendado pelas autoridades nacionais e internacionais de saúde, como a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, o uso do álcool em gel por ser 

eficaz contra o novo Coronavírus (Covid-19). 

O álcool em gel, por ser considerado antisséptico ajuda na prevenção ao contágio pelo 

coronavírus e sua indicação pauta-se nas medidas de prevenção ao contágio de 

doenças respiratórias. Estudos demonstram melhor eficácia do produto em soluções 70%, 

que é o recomendado pela Anvisa, para os serviços de saúde brasileiros e o indicado 

pela OMS na Lista de Medicamentos Essenciais. 

 

Quando se fala de desinfecção, fala-se do uso de métodos físicos ou químicos com a 

intenção de eliminar boa parte dos microrganismos patogênicos. Os produtos químicos 

utilizados para tal fim são chamados de germicidas e podem ser desinfetantes ou 

antissépticos.  

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 a prevenção do COVID -19, sendo produto de higiene 

pessoal. 

 

Na elaboração do edital, foi considerado de condições de aceitação dos documentos 

apresentados em licitações públicas, sem apego exagerado às formalidades e 

rigorismos literais dele afastando ofertas válidas e participantes qualificados. Para a 

Administração o maior número de participantes do certame e a proposta mais vantajosa 

para a Administração é requisito importante. 

 

5.  DA DECISÃO 

Considerando todos os fatos analisados, o Pregoeiro, no exercício regular de suas 

atribuições, louvando os princípios licitatórios e constitucionais, DECIDE que: 

Preliminarmente, a presente impugnação ao Edital n.º 020/2021 foi conhecida e no mérito as 

argumentações e o pedido não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no 

Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio licitatório. De modo 
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que se entende que as transcrições acima suprem suficientemente à dúvida suscitada. 

Mantenho os termos do Edital, bem como a data da Sessão Pública para 08 de Junho de 

2021 às 09:00 horas.   

 

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 não se suscitam viabilidade de reconsideração, desta forma este 

pregoeiro e sua equipe de apoio resolve por manter o edital da forma que se encontra 

sem qualquer retificação. 

 

 

Pedras de Maria da Cruz, 02 de junho de 2021. 

 

 

 

Wesley Rabelo Durães 
Pregoeiro Oficial 
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