MUNICÍPIO DE ITAVERAVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resposta a Impugnação 001/2021/PP/075/2021
Pregão 075/2021
Prefeitura Municipal de Itaverava-MG
Ante ao todo exposto, vem à empresa COMERCIAL VENER LTDA EPP, CNPJ:
63.353.401/0001-70, através de seu representante legal, Tiago Ernesto Guerra,
CPF: 061.189.786-54, peticionante na melhor forma de direito, IMPUGNAR O
PRESENTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SOB O NÚMERO 075/2021, pelos
presentes fatos e fundamentos aqui ventilados para, diante disso, solicitar o
aditamento do presente Edital em sua fase de Habilitação – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, passando a exigir, também, o respectivo Alvará Sanitário Municipal
ou Estadual e, Autorização de Funcionamento (AFE).
PRELIMINARMENTE
A impugnação foi apresentada tempestivamente, observando os termos da Lei
nº 10.520/2002 e do Referido Edital de Licitação Pregão 075/2021.
NO MÉRITO
Acreditamos que a empresa é potencial participante deste processo licitatório,
e as metodologias adotadas para a análise, encontram-se fundamentadas nas
legislações vigentes, sendo as leis 8666/93 e 10.520/02, frisando ainda que nossos
editais são pautados sob a legalidade e na busca do aperfeiçoamento e
aprimoramento da contratação e/ou aquisição de serviços e produtos de primeira
qualidade, que neste caso, se trata de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
HIGIENE PESSOAL, COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃO PÚBLICOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA. (grifo nosso).
Esclareço que o presente Edital foi analisado e aprovado pela Procuradoria
Jurídica do Município de Itaverava, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.666/93,
ademais, nota-se a possibilidade de se exigir documentação em qualificação
técnica, mas isso não é uma imposição da lei de licitações, e sim uma possibilidade.
Para excluir ou modificar uma cláusula, antes se faz necessário verificar se,
realmente, a mesma está incorreta, restritiva ou ilegal.
Tais questionamentos foram analisadas e julgadas em conjunto com a
Secretaria Solicitante, responsável pela elaboração e complementação de itens,
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acerca dos questionamentos apresentados pela empresa COMERCIAL VENER LTDA
EPP, passamos a nos manifestar nos seguintes termos:
Examinando cada ponto recorrido da impugnação, a área técnica expõe abaixo
as ponderações que fundamentaram a decisão final:
Verifica-se que a impugnação em comento solicita incluir na qualificação
técnica, para todos os licitantes, como exigência, a apresentação de Autorização de
Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
Cabe ressaltar que a Administração procura sempre o fim público, respeitando
todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente o da
legalidade, da isonomia, o da vinculação ao instrumento convocatório e o do
julgamento objetivo.
Tais princípios norteiam essa atividade administrativa, impossibilitando o
administrador de fazer prevalecer sua vontade pessoal, e impõem ao mesmo o
dever de pautar sua conduta segundo as prescrições legais e editalícias.
Aliás, este é o ensinamento da Lei nº 8.666/93, que prescreve, in verbis:
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.
(grifos nossos).

Assim, cumprirá ao edital traçar em seu corpo, dentre outras diretrizes,
aquelas imprescindíveis à aferição da habilitação dos licitantes, de forma que, uma
vez preenchidos, presumir-se-á a aptidão do licitante para executar o contrato.
Somente desta forma será garantido um julgamento objetivo e isonômico, sem
deixar margens a avaliações subjetivas.
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Cabe a entidade licitante a obrigação de só exigir os documentos previstos
nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, que não prevêem autorização de
funcionamento e prova do registro de qualquer tipo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Ministério da Saúde
concentram em si o poder de polícia, para, na matéria de suas competências,
regulamentar e fiscalizar a produção, importação e comercialização de
determinados produtos. Se algum particular produz ou comercializa produtos
específicos sem a autorização da ANVISA ou do MS, cabe a eles, em procedimento
próprio, fiscalizar e autuar o particular, exercendo a função de polícia
administrativa. (NIEBUHR, 2010).
Noutro passo, a licitação pública não é o meio adequado para tal propósito.
Por intermédio dela a Administração deve se preocupar em selecionar a proposta
efetivamente mais vantajosa ao Poder Público. Implicaria em desvio de poder
pretender que a Administração, por meio da licitação, executasse a tarefa de
fiscalização da ANVISA e afins, se essas dispõem de meio próprio para tal.
Em parecer, emitido pelo consultor Jurídico da FECAM (Federação
Catarinense dos Municípios), reforça-se o entendimento trazido pela ANVISA.
Vejamos:
Não é necessário que a Administração exija, em
licitação Pública, a autorização de funcionamento de
empresas comercializadoras de cosméticos pelo
Ministério da Saúde, ou registro do Produto perante a
Anvisa.(http://antigo.fecam.org.br/consultoria/parece
res.php?cod_parecer=1237).

No mais, de acordo com a própria informação da ANVISA só é necessária a
autorização de funcionamento de empresas nas seguintes operações:
"Para o funcionamento das empresas que pretendem
exercer atividades de extrair, produzir, fabricar,
transformar, sintetizar, embalar, reembalar, importar,
exportar, armazenar, expedir, distribuir, constantes da
Lei nº 6.360/76, Decreto nº 79.094/77 e Lei nº 9.782/99,
Decreto nº 3.029/99, correlacionadas à Produtos de
Higiene, Cosméticos e Perfumes é necessário a
Autorização da Anvisa, órgão vinculado ao Ministério da
Saúde."
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(http://www.anvisa.gov.br/cosmeticos/autoriza/autoriz
a_empresas.htm)

Da própria informação prestada pela ANVISA, o registro não é necessário
para quem comercializa referidos produtos, mas para quem produz, transforma
embala e distribui. O comerciante não está obrigado a portar a autorização de
funcionamento do Ministério da Saúde, portanto, ainda que a autorização fosse
exigível do comerciante para a venda final, insista-se que isto não implicaria,
noutro lado, que a Administração Pública enquanto entidade licitante tenha que
exigir dos licitantes prova dessa condição, ou mesmo do registro do produto.
Nesta linha, no mesmo RDC citado pela impugnante, na seção II, cabe
destacar que na mesma sessão, no item VIII onde define o que seria empresa seja
ela órgão público ou privado, nos remete para a seção III do Capítulo I, onde se
define a sua abrangência, conforme citado no edital no art.5 da RDC nº16/2014;
Art. 5° Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas:
I - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde de uso leigo;
II - filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, sem
armazenamento, desde que a matriz possua AFE;
III – que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal,
perfumes e saneantes;
IV - que exercem exclusivamente atividades de fabricação, distribuição,
armazenamento, embalagem, exportação, fracionamento, transporte ou
importação, de matérias-primas, componentes e insumos não sujeitos a controle
especial, que são destinados à fabricação de produtos para saúde, cosméticos,
produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes; e
V – que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de
equipamentos para saúde.

A lei 6360, de 26 de Setembro de 1976, estabelece de fato, que saneantes
domissanitários são sujeitos à Vigilância Sanitária, bem como prescreve os
requisitos para registro, rotulagem, embalagem e transporte dos mesmos, isso não
quer dizer que seja necessário que o licitante apresente tais registros no bojo dos
certames, E o fato de não se exigir referidos documentos repousa na vedação legal.
Por essa razão, entende-se que os documentos exigidos na licitação em
comento são suficientes para a habilitação das empresas no certame, assim a
exigência de autorização de funcionamento para todas as empresas pela
impugnante, representa um formalismo excessivo e injustificado. Corroborando
com este entendimento, cita-se o acórdão do TJ/RJ (APELAÇÃO CÍVEL Nº001395243-2009.8.19.0061):
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A exigência contida no item 5.3.3.2 do edital
nº065/2009, se bem que direcionada a todos os
concorrentes, é ilegal, portanto desproporcional ao
escopo do contrato, Não soa razoável que uma
empresa para vender álcool em gel, tenha que ter
licença na ANVISA, O apelado invoca a aplicação da Lei
9782/99, em especial o seu art. 8º que dispõe incumbir
a agência reguladora regulamentar, controlar e
fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco a
saúde. Daí exsurge com clareza, que o controle e
fiscalização se fazem sobre produtos e serviços, e
também sobre as instalações físicas onde são os
produtos e bens que envolvam risco a saúde pública
produzidos. É certo que a Agência regulamentadora
pode interditar qualquer estabelecimento no qual
sejam estocados, comercializados produtos que
exponham o público a risco, desde que reconhecida a
situação de risco, o que insere em seu poder de polícia,
Mas isso não quer dizer que uma empresa seja
obrigada a ter licença da ANVISA, tão apenas porque
tem em suas instalações produtos que já receberam,
por sua vez, a fiscalização do órgão, se não atua no
processo de produção dos mesmos. (grifo nosso).

Por debate, não se visualiza obrigatoriedade na inclusão da exigência
conforme pretendido, porquanto ainda que se considere existência de disposições
normativas advindas da ANVISA, a exemplo de Resoluções, é fato que tal espécie
normativa não pode se aquilatar ou mesmo sobrepor a Lei Federal já
supranumerada.
Aduz que Resoluções e disposições de Lei Federal são espécies normativas
distintas, ainda que integrantes do ordenamento jurídico vigente. Neste passo, a
espécie normativa Resolução, ainda que vigente, não faria às vezes de Lei Especial,
e portanto, não poderia se subsumir, de forma obrigatória, a excepcionalidade
contida no art. 30 IV Lei 8666/1993.
A Lei de criação de ANVISA, ainda que por debate se considere especial, não
pode ser confundida com as normativas então oficializadas, a exemplo das
Resoluções, de sorte que não há que se falar em obrigatoriedade de constância no
rol de documentos, mas sim, de possibilidade de sua exigência.
A resolução não poderia alterar, modificar ou excluir disposições de Lei
Federal, enquanto espécie normativa distinta, na forma do já exposto.
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Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União manifestou-se nos seguintes
termos:
[...] as exigências contidas no art. 30 da Lei nº 8.666,
de 1993, são do tipo numerus clausus, ou seja,
encontram-se esgotadas naquele dispositivo, sendo
defeso, aos diversos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, inovar. [...] (TCU,
Decisão n. 739/2001, Plenário, Rel. Min. Ubiratan
Aguiar, DOU de 26.9.2001)
Dita o art. 30 da Lei n. 8.666, de 1993, que:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional
competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de
que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas
as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em
lei especial, quando for o caso. (os grifos não constam
nos originais)

A documentação necessária à habilitação em processos licitatórios deve-se
limitar ao rol fixado entre o artigo 28 e 31 da Lei de Licitações, não constando
sequer AFE da ANVISA nesta relação.
Em se acolhendo a pretensão, como de inclusão obrigatória para todas as
empresas, estar-se-ia promovendo um "verdadeiro aditamento à Lei das
Licitações", a Lei 8.666/93, o que não poderia se dar.
Para a Administração Pública não há vontade e nem interesse pessoal.
Enquanto para o particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
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A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador
público significa “deve fazer assim” (MEIRELLES, 2009, p.89).
Assim, considerarmos como procedentes as razões da Impugnante, seria um
contrassenso na atuação desta Administração na busca da proposta mais
vantajosa, ademais, cabe frisar, que a Autorização para todas as empresas em
questão, para os atacadistas não está vedada, de forma que as empresas que a
possuírem, não estão impedidos de concorrer com as demais empresas em
igualdade de condições.
Nesta esteira, cabe transcrever a elucidativa lição do Professor Celso Antônio
Bandeira de Mello, ao traçar os parâmetros da aplicação prática do supra
mencionado princípio, in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 14ª
ed., 2002, págs. 474/475, que leciona:
"O princípio da igualdade implica o dever não apenas
de tratar isonomicamente todos os que afluírem ao
certame, mas também o de ensejar oportunidade de
disputá-lo a quaisquer interessados que, desejando
dele participar, podem oferecer as indispensáveis
condições de garantia, é o que prevê o já referido art.
37, XXI, do Texto Constitucional. Aliás, o § 1º do art.
3º da Lei 8.666 proíbe que o ato convocatório do
certame admita, preveja, inclua ou tolere cláusulas
ou condições capazes de frustrar ou restringir o
caráter
competitivo
do
procedimento
licitatório...".(g.nosso).

Ainda nesse sentido a Licitação deve obedecer a norma aposta no parágrafo
único, do artigo 40, do Decreto nº 3.555/00:
“As normas disciplinais da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não
comprometem o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.”

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello “firma a tese de que não se pode
desenvolver qualquer espécie de favoritismo ou desvalia em proveito ou detrimento
de alguém. Há de agir com obediência ao princípio da impessoalidade. [...] O
princípio da isonomia da Administração não necessita para seu fundamento, da
invocação de cânones de ordem moral. Juridicamente se estriba na convincente
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razão de que os bens manipulados pelos órgãos administrativos e os benefícios que
os serviços públicos podem propiciar são bens de toda comunidade, embora por ela
geridos, e benefícios a que todos igualmente fazem jus, uma vez que os Poderes
Públicos, no Estado de Direito, são simples órgãos representantes de todos os
cidadãos”.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se pronunciou a respeito:
LICITAÇÃO - EDITAL - APEGO A FORMALISMOS
IRRELEVANTES - DESNECESSIDADE. Conquanto
sejam as formalidades exigidas na licitação meios
necessários para obtenção do bem comum, para
garantia da igualdade de todos e para que os
critérios de legalidade e impessoalidade sejam
observados, não se justifica o apego ao
formalismo quanto a elemento irrelevante,
incapaz de comprometer o processo licitatório e a
segurança das partes, tendo a finalidade sido
plenamente alcançada. Por outro lado, a
celebração de contrato resultante de processo
licitatório não implica perda do objeto do
mandado de segurança impetrado por licitante,
antes de esgotado o prazo decadencial, se o que
se pretende anular é o ato de declaração da
vencedora, sob o fundamento de preterição de
formalidades exigidas no respectivo edital, não se
cogitando dos efeitos da contratação (TA-MG Ac. unân. da 5.ª Câm. Cív. julg. em 5- 2-98 - Ap.
239.272-5-Capital - Rel. Juiz Lopes de
Albuquerque; in ADCOAS 8170381).

Com maior sapiência e desenvoltura, o professor Marçal Justen Filho
discorre sobre o assunto. Vejamos:
“Também não se admite requisitos que, restritivos à
participação no certame, sejam irrelevantes para a
execução do objeto licitado. Deve-se considerar a
atividade principal e essencial a ser executada, sem
maiores
referências
a
especificações
ou
detalhamentos. Isso não significa afirmar que tais
peculiaridades sejam irrelevantes”. (Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª
edição. Dialética. Página 344).
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Ante tais considerações, entendemos que não há ilegalidade no Edital, pois
Trata-se de exigência restritiva à ampla participação de empresas, que podem
atender a contento as exigências da Lei e a devida participação no certame,
pois a real finalidade a ser perseguida em uma licitação de pregão o é a
aquisição de produtos com o menor custo, dentro dos padrões aceitáveis de
qualidade, evitando, a todo momento, formalidades desnecessárias e
almejando a maior participação de prováveis interessados em contratar com a
Administração, devendo ser extirpado qualquer óbice que impreca tal
acontecimento, por este motivo, mantendo o entendimento contido no atual
instrumento convocatório, não acatando o pedido.
Outro ponto importante a ressaltar, é que a Administração Municipal, apesar
de possuir um CNPJ, não adquire seus produtos em lotes e cargas fechadas
como atacadistas com o intuito de comercializar ou armazenar seus produtos, e
sim como claro no edital, adquirir de forma FRACIONADA E PARCELADA, PARA
USO FINAL, no caso em tela, o edital, quando realiza exigências, torna-se
vinculativo. No caso, a administração, até mesmo pela disposição do art. 5º da
RDC 16, entende que a exigência da AFE somente se aplica aos atacadistas. No
caso, não é o destinatário final (se pessoa jurídica ou física) que torna a
empresa atacadista ou varejista, mas no tipo de venda, se para consumidor
final ou não. O município, ainda que pessoa jurídica, no caso é consumidor
final, razão pela qual não faz com que todas as suas compras sejam de
atacadistas
Ultrapassada tal definição, resta rechaçada a manifestação do impugnante,
no que tange a necessidade de publicação de novo edital.
DECISÃO
Ante o exposto, conheço o presente recurso por ser TEMPESTIVO, para no
mérito julgá-lo IMPROCEDENTE, e determino que seja dado prosseguimento ao
feito, decidindo manter o edital e seus anexos, bem como a data e horário de
abertura do certame.
Remetam-se os autos à autoridade Superior competente para conhecimento,
em conformidade com o art.109, § 4º da Lei de Licitações.
Dá-se ciência ao impetrante.
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