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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 
ABERTURA 19/03/2018 – AS 13:30 HRS   
 
ATT. SETOR DE LICITAÇÕES 
SR PREGOEIRO CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS 
 
 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 

 

A empresa CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP, CNPJ 15.371.628/0001-70, sediada na Avenida General 
Mello n° 1527, bairro Pico do Amor, Cuiabá/MT, CEP 78065-290, por seu representante legal o Sr. 
Tertuliano Gonçalves da Costa, RG 0003298-0 e CPF 171.769.301-63, vem, respeitosamente, interpor 
impugnação administrativa ao referido instrumento convocatório pelos motivos e argumentos a seguir: 
 

1. RESUMO DA IMPUGNAÇÃO 
A IMPUGNANTE requer a exigência da apresentação de Alvara emitido pela Vigilância Sanitária 
da sede da licitante, Autorização de Funcionamento de Empresa emitida pela ANVISA, bem 
como certificado de registro do produto ofertado perante a ANVISA, por estarem enquadrados 
como “correlatos” – classe de risco I. 
 

2. DA ADMISSIBILIDADE 
De ponto, é importante destacar que os atos praticados pela Administração em seus 
procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, devem ser pautados pelos princípios da isonomia 
e da legalidade. 
 

O presente pleito é legal, visto que se encontra em plena observância dos termos do § 2° do 
art. 41 da Lei n° 8.666/93. 
 

3. DO RELATORIO 
A supramencionada impugnação, foi interposta com fulcro em suposta irregularidade existente 
no processo licitatório em epigrafe, onde restara comprovado nos autos do presente processo 
que a Administração deve exigir a apresentação de Alvara emitido pela Vigilância Sanitária da 
sede da licitante, Autorização de Funcionamento de Empresa emitida pela ANVISA, bem como 
certificado de registro do produto ofertado perante a ANVISA, por estarem enquadrados como 
“correlatos” – classe de risco I. 
 

4. DOS FATOS 
 
Ocorre que, por simples análise ao edital, podemos verificar que NÃO são solicitados à 
comprovação da (AFE) Autorização de Funcionamento de Empresa emitida pela ANVISA para 
empresas que irão cotar produtos correlatos, Alvará da Vigilância Sanitária e certificado de 
registro do produto ofertado perante a ANVISA, documentos que deveriam ter sido exigidos por 

força da lei, necessários para haver o bom desenvolvimento do certame, contando com 
empresas que cumprem as leis sanitárias para atender o município de Primavera do Leste. Tais 
exigências são oriundas de uma esfera FEDERAL superior, documento este que visa estabelecer 
nível qualitativo no certame, assegurando o município adquirir produtos de empresas 
legalizadas e autorizadas a funcionar. 
 

5. DA AUSENCIA DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PELA ANVISA 
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O instrumento convocatório não exige a apresentação da Autorização de funcionamento 
expedido pela ANVISA. 
 
 

Autorização de Funcionamento (AFE) – produtos para saúde, 
saneantes, cosméticos, produtos de higiene e perfumes. 
 
1.1. Concessão de AFE 
Uma autorização de funcionamento (AFE) de produtos para 
saúde, saneantes ou cosméticos, perfumes e produtos de 
higiene é concedida de acordo com as atividades da empresa. 
Essas empresas não precisam de autorização especial (AE). 

 
1.4. Atacadistas e varejistas 
O Comércio Atacadista é aquele direcionado aos lojistas. Já o 
Comércio Varejista é aquele direcionado ao consumidor final. 
- Atacadistas de saneantes e cosméticos precisam de AFE; 
- Tanto atacadistas quanto varejistas de produtos para a saúde 
precisam ter AFE. 
 
Quadro-resumo: 
 

 Atacadista  Varejista 

Cosmético Precisa ter AFE Dispensado de AFE 

Saneante Precisa ter AFE Dispensado de AFE 

Produto para a saúde Precisa ter AFE 

 
 

Vejamos abaixo de acordo com os termos da lei federal 6.437/1977 da ANVISA quem são 
empresas consideradas VAREJISTAS e ATACADISTAS. 
 
1) Empresas consideradas varejistas são aquelas que comercializam produtos de uso leigo, para 
consumidor final, em quantidade que não exceda a normalidade, destinada ao uso próprio e 
diretamente a pessoa física para uso pessoal ou domestico, não podendo as mesmas 
comercializar produtos de uso domissanitario hospitalar, cosméticos, produtos de higiene para 
PESSOA JURIDICA. 

 
2) Empresas consideradas atacadistas são aquela que comercializam cosméticos, produtos de 
higiene pessoal, perfumes e saneantes, em quaisquer quantidades, em operações realizadas 
entre pessoas jurídicas CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) ou profissionais para 
exercícios de suas atividades. 
 
Seção II 
Definições 

 
Art. 2º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições. 
 
XXI - requisitos técnicos: critérios técnicos e operacionais estabelecidos nesta Resolução 
exigidos das empresas ou estabelecimentos para fins de Autorização de Funcionamento (AFE) 
ou Autorização Especial (AE), sem prejuízo dos requisitos previstos em normas específicas, 
complementares e suplementares da ANVISA, dos Estados, Municípios e Distrito Federal; e 
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XIII – licença sanitária: documento emitido pela autoridade sanitária competente dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária 
que o estabelecimento está apto a exercer; 
 
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. 
 
2. Obrigatoriedade de AFE e AE 
2.1. Quem precisa de AFE 

 
De acordo com os termos da Lei nº 6.437 / 1977, a empresa que não tiver a autorização de 
funcionamento do órgão sanitário competente cometerá infração sanitária e estará sujeita a 
pena de advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença e/ou multa. 
 
LEI FEDERAL Nº 6.437 DE 20 DE AGOSTO DE 1977 
(Publicado no D.O.U. de 24.8.1977, pág. 11145) 
 
Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras 
providências. 
 
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: 
 
Pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa. 
 
LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976 
(Publicado no D.O.U. de 24.9.1976, pág. 12647) 
 
Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. 
 
Art. 75. O funcionamento das empresas que exerçam atividades enumeradas no artigo 1o 
dependerá de autorização do órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, à 
vista do preenchimento dos seguintes requisitos: 
 
§1º. A autorização de que trata este artigo habilitará a empresa a funcionar em todo o território 
nacional e necessitará ser renovada quando ocorrer alteração ou mudança de atividade 
compreendida no âmbito deste Regulamento ou mudança do sócio, diretor ou gerente que 

tenha a seu cargo a representação legal da empresa. 
 
Art. 76. As empresas que exerçam exclusivamente atividades de fracionamento, embalagem e 
reembalagem, importação, exportação, armazenamento, transporte ou expedição dos produtos 
sob o regime deste Regulamento, deverão dispor de instalações, materiais, equipamentos, e 
meio de transporte apropriados. 
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Art. 77. O órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde expedirá documento 
de autorização às empresas .....(AFE-AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA). 
 
Art. 78. O licenciamento dos estabelecimentos que exerçam atividades de que trata este 
Regulamento pelas autoridades dos Estados, do Distrito Federal, e dos Territórios....(ALVARA 
SANITARIO) 
 
I - Autorização de funcionamento da empresa- AFE, pelo Ministério da Saúde. 
 
Por tudo quanto se expôs, Respeitado às LEIS FEDERAIS: Nº 6.437 DE 20 DE AGOSTO DE 1977 
/ E LEI Nº 6.360 DE 23 DE SETEMBRO DE 1976 e a RDC nº 16/2014 pela garantia do Estado de 
Direito, requere-se a procedência da presente impugnação ao edital de pregão presencial nº 

031/2016 para fim de pleitear que seja feita a adequação necessária incluindo como condição 
para participar do certame a solicitação da AFE junto aos documentos de habilitação para os 
itens que forem indispensável tal solicitação, para que não sejam gerado complicações futuras 
ligadas a este certame. 

 
 

6. DA AUSENCIA DE EXIGENCIA DE ALVARA SANITARIO  
O objeto do certame possui legislação especial rígida na esfera sanitária que prevê penalidades 
gravíssimas em caso de descumprimento da respectiva legislação. A Lei Federal n° 6.360/76, 
Decreto Federal n° 79.094/77 e Portaria Federal n° 2.814/98, em especial a Lei Federal n° 
6.437/77 que dispõe sobre as infrações a legislação sanitária federal, estabelece as sanções 
respectivas e das outras providencias é muito explicativa no artigo 10, nos termos: 
 
As penas cumulativamente com a previsão do inciso IV do artigo 30 da lei 8.666/93 que em 
casos especiais, o Edital deve exigir o que determina a legislação especial, in casu, alvará ou 
licença sanitária expedida pelo Departamento de Vigilância Sanitária do Estado, Distrito, Federal 

ou Município sede da empresa. 
 
Portanto a ausência da exigência do alvará sanitário seria suficiente para impugnação do 
presente processo, entretanto, a ausência da exigência do cadastro, registro ou certificado de 
isenção do produto junto a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) colabora com a 
fragilidade do referido Edital. 
 
Cabe frisar que a atividade é autorizada e fiscalizada pela ANVISA que determina que os 
Estados, Distrito Federal e Municípios concedam autorização e fiscalizem as atividades relativas 
a produtos correlatos por conta da complexidade que envolve o objeto com relação a saúde e 
bem estar da sociedade. 
 
Assim, diante de toda explanação feita neste documento, fica demonstrado, que a exigência do 
Alvara de autorização sanitária e cadastro/registro vigente do produto junto a ANVISA é 
perfeitamente compatível com o objeto a ser contratado e encontra amparo nas normas da 
Vigilância Sanitária e na Lei 8.666/1993, confirmando, desta maneira, que o instrumento 
convocatório relativo ao Pregão Presencial 44/2017, deverá ser retificado, considerando que as 

alegações aqui presentes estão amparadas nos princípios e disposições legais e regem a 
matéria. 
 
7. DA AUSENCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA 
O instrumento convocatório não exige a apresentação do certificado de registro do produto no 
Ministério da Saúde através da ANVISA. 
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Aparelho de eletrocardiógrafo, aspirador cirúrgico, autoclave, cadeira de rodas, câmara para 
conservação de imunobiologicos, desfibrilador, detector fetal, nebulizador, oftalmoscópio, estão 
sujeitos as normas da Vigilância Sanitária, na forma das RDCs n° 185/01, 260/02 e 24/05, 
enquadrados produtos para saúde na categoria correlatos e classe de risco I. 

 
Tal registro é instrumento por meio do qual o Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições 
especificas, determina a inscrição previa no órgão ou na entidade competente, pela avaliação 
do cumprimento de caráter jurídico administrativo e técnico cientifico relacionado com a 
eficácia, segurança e qualidade desses produtos, para sua introdução no mercado e sua 
comercialização e consumo. O registro é um ato privativo no Ministério da Saúde, por meio da 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA. 
 

O registro é garantia que o produto foi avaliado, com bases cientificas, e atende as normas da 
Vigilância Sanitária. Destina-se a comprovar o direito de fabricação e de importação do produto 
submetido ao regime da Lei 6.360 de 1976 e a RDC n° 24/05 – ANVISA, com indicação do 
nome do fabricante, procedência, da finalidade e dos outros elementos que o caracterize. É um 
meio de garantir minimamente a qualidade do produto de interesse á saúde a ser 
comercializado, para que eventuais consumidores não venham a ter saúde posta em risco. 
 
O registro tem a finalidade de assegurar o acesso da população a produtos de qualidade com 
segurança e eficácia. A liberação do registro na ANVISA ocorre somente quando todas as 
exigências são cumpridas.  

Art. 1° Ficam sujeitos as normas de vigilância sanitária instruídas por 
esta lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e 
correlatos, definidos pela Lei n° 5.991 de 17 de Dezembro de 1973, 
bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, 
saneantes, produtos destinados a correção estética e outros adiante 
definidos. 

 
Art. 12 – Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os 
importados, poderá ser industrializado, exposto a venda ou entregue 
ao consumo antes de ser registrado no Ministério da Saúde. 
 

Nesse diapasão, por força do inciso IV do artigo 30 da Lei das Licitações (qualificação técnica) o 
Administrador Público pode e deve exigir, além daqueles arrolados na referida norma, entre os 
artigos 28 a 31, outros documentos para o fim de se aferir tecnicamente, o licitante estar apto a 
contatar com a Administração. 
 
IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
 
Pecebe-se então, além de ser exigência legal, o registro junto a ANVISA é documento essencial 
a ser apresentado pelo licitante, sob pena de ficar a Administração a mercê de aventureiros, 
fornecedores de produtos não reconhecidos pelo órgão de fiscalização competente, expondo 
usuários e pacientes a riscos, comprometendo a segurança de todos os envolvidos em seu 
manuseio e uso. 

 
8. DOS PEDIDOS 
Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento da presente impugnação para que sejam 
incluídos no instrumento convocatório, os requisitos previstos em lei especial, indispensáveis 
para o exercício da atividade do objeto deste pregão, determinados no inciso IV do artigo 30 da 
Lei 8.666/93, cumprimento do § 1° do artigo 30 da Lei 8.666/93, cumprimento da legislação 
sanitária vigente e o cumprimento das normas do Código Civil para a constituição das 
Sociedades, nos termos dos documentos seguintes: 
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a) Licença Sanitária (Alvará), em plena validade, concedida pela Vigilância Sanitária Municipal, 

Estadual ou Distrito Federal, esta última hipótese nas localidades onde tal concessão não 
seja municipalizada. 

b) AFE - Autorização de Funcionamento da Empresa perante a Anvisa. 
c) Certificado de registro dos produtos, ou a isenção do registro, em plena validade emitida 

pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de acordo com a RDC 
n° 185/01, Lei Federal n° 6.360 de 23/09/1976 e suas alterações, conforme produto 
ofertado na proposta, para todos os itens constantes no Anexo I – Termo de referência, 
parte integrante deste Edital. 

 
 

 
 
 
Termos em que se pede e aguarda deferimento  
   
    
  

 
Cuiabá/MT, 12 de MArço de 2019 

 
 

 
_____________________________ 

Tertuliano Gonçalves da Costa 
CPF: 171.769.301-63 

RG: 0.003.298-0 SSP-MT 

Sócio Proprietário 
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