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Protocolo: 20942/2020 Edital: 2.0315/2020 

Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA FIEP 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por LOTE 

Abertura: 23 07 2020 

 

Impugnante: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

• É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA no dia 20 de julho de 2020 às 17h14min em meio eletrônico.  

2.  

 

DAS RAZÕES 

A impugnante alega, em síntese, que: 

1) O ato convocatório em tela “não atende aos requisitos previstos em Lei para a aquisição de 

produtos destinados à área de saúde, visto não estar sendo postulado requisitos essenciais, 

como a Autorização de Funcionamento de Empresa junto à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, documento inerente e imprescindível às empresas que atuam no comércio e 

distribuição de medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, odontológicos, 

laboratoriais, saneantes e de higiene e limpeza pessoal”; 

2) Nos termos da RCD nº185/2001 – Regra II, expedida pela ANVISA, bem como a Lei 6360/76, a 

qual estabelece com precisão a necessidade de Autorização do Ministério da Saúde, não só 

das empresas que fabricam como também das que expedem ou comercializam produtos 

médicos, odontológicos, medicamentos e correlatos, sendo obrigatório da empresa licitante 

apresentar sua AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), documento que 

atesta a capacidade sanitária do distribuidor final junto à ANVISA; 

3) Como demonstra a Lei Federal n.º 6.437/1977 e a RDC n.º 16/2014, configura infração à 

legislação sanitária federal, quem comprar ou vender produtos submetidos à vigilância sanitária 

que interessa à saúde pública sem a Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE; 

4) Ademais, a impugnante apresenta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul e consulta à ANVISA. 

5) Por fim, requer que “seja alterado o presente edital, para fins de inclusão da AFE DE 

PRODUTOS PARA SAÚDE para empresas que desejem cotar demais itens inerentes a área da 

saúde que não possuem o ramo de atividade como fabricante ou importadora”. 
 

3.  

PARA INFORMAÇÃO: 

De plano, cumpre informar que o Tribunal de Contas da União (TCU) tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 

8.666/1993, haja vista não integrarem a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º, bem 

como às demais normas correlatas, a exemplo da Lei nº 10.520/2020 e  do recente Decreto nº 
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10.024/2019. 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. 

Nesse contexto, tem-se que as licitações do SESI/SENAI pautam-se pelo seu Regulamento de Licitações 

e Contratos (RLC). 

Salienta-se, outrossim, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão 

estabelecidos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está 

respaldado o presente Edital. 

A Comissão de Licitação encaminhou para análise e deliberação da Autoridade Competente para 

decidir sobre a impugnação apresentada. 

 

DA ANÁLISE DA ALEGAÇÕES 

De modo introdutório, faz-se oportuno rememorar o que preleciona o art. 37, inc XXI, da 

Constituição da República: 

Art. 37. 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações (grifou-se). 

 

Em estreita harmonia, o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/Senai em seu art. 12, inc. 

II, assim fixou o rol de documentos de qualificação técnica que podem ser exigidos dos interessados nas 

licitações: 

 

Art. 12. Para a habilitação nas licitações poderá, observado o disposto no 
Parágrafo único, ser exigida dos interessados, no todo ou em parte, conforme 
se estabelecer no instrumento convocatório, documentação relativa a: 
(...) 
II) qualificação técnica: 
a) registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
b) documentos comprobatórios de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação; 
c) comprovação de que recebeu os documentos e de que tomou 
conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório; 
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 
for o caso (grifou-se). 

 
 

Da atenta leitura dos dispositivos, observa-se que apenas um dos requisitos encartados permite a 

exigência de documentos não previstos de modo expresso no Regulamento, quais sejam, aqueles que 

tenham sido impostos por lei especial. De fato, nas lições de Marçal Justen Filho, “o exercício de 

determinadas atividades ou o 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 
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executivos. Quando o objeto do contrato envolver bens ou atividades disciplinados por legislação 

específica, o instrumento convocatório deverá reportar-se expressamente às regras correspondentes”.1 

No caso em tela, a impugnante alega que o edital deveria ter como exigência a apresentação da 

Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) nos itens com produtos para saúde, colacionando 

como fundamento legal, a Lei nº 6.360/76, a Lei nº 6.437/77, a Lei nº 5.991/73, Lei nº 9.782/99, as 

Resoluções da ANVISA RCD nº 185/2001 – Regra II, e a RDC nº 16/2014. Por conseguinte, entende-se 

que assiste razão à impugnante. Senão, vejamos: 

A Lei nº 6.360/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as 

Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e que em 

seu art. 50 (com as alterações trazidas pela Lei nº 13.097/2015), condiciona o funcionamento da 

empresas de que trata a citada Lei à Autorização da ANVISA. 

 

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta 
Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os 
produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, 
produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos. 
Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, 
purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou 
expedir os produtos de que trata o Art. 1º as empresas para tal fim 
autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido 
licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se 
localizem. 
(...) 
Art. 50. O funcionamento das empresas de que trata esta Lei dependerá de 
autorização da Anvisa, concedida mediante a solicitação de cadastramento 
de suas atividades, do pagamento da respectiva Taxa de Fiscalização de 
Vigilância Sanitária e de outros requisitos definidos em regulamentação 
específica da Anvisa. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 
 

Por oportuno, cabe mencionar também que o Decreto 8.077/2013 regulamenta as condições para o 

funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, estabelecendo também que o exercício 

das atividades relacionadas no art. 1º da Lei 6.360/76, dependerá de autorização da Anvisa e de 

licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos estados, Distrito Federal e 

municípios, a saber: “Art. 2º O exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1º da 

Lei nº 6.360, de 1976, dependerá de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e 

de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos”. 

Ao final, a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC nº 16/2014, mencionada pela 

impugnante, regulamenta a exigência da chamada AFE no âmbito da atividade fiscalizatória da ANVISA: 

 
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. 
Parágrafo único. A AFE é exigida de cada estabelecimento que realiza as 
atividades descritas no caput com produtos para saúde. 

Depreende-se, portanto, que a exigência da AFE tem seu fundamento de validade previsto na Lei 

nº 6.360/76, tratando-se, assim, de requisito previsto em lei especial para funcionamento das empresas 

que trabalham com produtos sujeitos à fiscalização da ANVISA, regulamentada na RDC nº 16, de 1° de 

 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 620-621. 
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abril de 2014.  

Nada obstante, decisão recente do Tribunal de Contas da União (TCU), exarada no Acórdão 

292/2020 – Plenário, corrobora com a exigência da AFE nas licitações: 

 
Acórdão 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de 
medida cautelar, formulada pela empresa S & T COMÉRCIO DE PRODUTOS 
E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA., em razão de indícios 
de irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 118/2019, 
promovido pelo Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-SJ) , 
tendo por objeto a aquisição de material de limpeza e expediente, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
(...) 
9.3.1. nas contratações decorrentes do Pregão Eletrônico 118/2019, exija que 
as empresas fornecedoras de produtos de limpeza comprovem cumprir os 
requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na 
Resolução 16/2014-Anvisa, dentre os quais a Autorização de Funcionamento 
de Empresa (AFE) para distribuir saneantes; e 
9.3.2. exija a comprovação de que os produtos de limpeza ofertados pelas 
licitantes no Pregão Eletrônico 118/2019 possuem registro junto à Anvisa, em 
atenção ao previsto no art. 12 da Lei 6.360/1976. 

 

Neste toar, entende-se que, uma vez que há determinação legal impondo a apresentação de um 

documento, sua exigência não se torna excessiva, nem compromete, restringe ou frustra o caráter 

competitivo do procedimento licitatório, estando em consonância com o disposto no art. 2º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/Senai e com o art. 37, inc. XXI da Constituição da 

República. 
 

4.  

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das 

razões, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

1) PROCEDENTE, devendo ser revisto no edital quais os produtos para a saúde que devem ter a 

Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) apresentada, sendo a exigência 

devidamente incluída; 

2) Determino que a Comissão de Licitação publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de impugnação; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

Curitiba, 22 de julho de 2020. 

 
ROBERTO MILLER NEUTZLING  

GERENTE CORPORATIVO DE SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 
MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 

Ciente e de acordo. 

Guilherme Quiles Fujita 
Coordenação de Compras e Engenharia 

Loliane Fatima Santos Pichorim 
Membro da Comissão de Licitação 

Jacinta Macedo Birkner Guimarães 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silverio 
Membro da Comissão de Licitação 

 

 


