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PROAD: 2152/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP): 26/2022 

 

OBJETO: Futura e eventual aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios, material de 

expediente, material de copa e cozinha, material de limpeza e produtos de 

higienização, material gráfico, bandeiras, equipamento de proteção individual (EPI), 

pilhas, baterias e quadro branco e de avisos ao TRT da 19ª, conforme as condições 

estabelecidas neste EDITAL do PE (SRP) 26/2022 e seus ANEXOS. 

 

Após a publicação do Edital, a empresa NASA COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO 

EIRELI, apresentou IMPUGNÇÃO, alegando, em resumo e no essencial que o EDITAL, no item 9 

– DA HABILITAÇÃO, não solicita qualificação técnica, com intuito de atender a Lei 8.666/93, 

Art. 30, inciso IV, que trata- se das provas do atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

antecipamos a necessidade de solicitação dos referidos documentos, sob pena de nulidade de todo o 

certame, quais sejam: 

 

1 - Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) pelo Ministério da Saúde, em 

vigor; 

 

2 – Alvará Sanitário expedido por órgão de Vigilância Sanitária competente federal, 

estadual ou municipal da sede do domicílio do licitante, em vigor; 

 

Os documentos acima são para itens sujeitos a registro ou notificação na ANVISA, 

destacamos que estão obrigados a ter registro na ANVISA os seguintes grupos XIII, XV, XVII, 

XXI itens: Detergente, Desinfetante, Água Sanitária, Álcool em gel, Máscara cirúrgica, Protetor 

solar e etc. Sendo outros itens do pregão isentos de registro. 

 

Em sede de pedidos, arremata seu inconformismo com as seguintes exigências: 

 

1 – À vista do art. 30, IV da Lei 8.666/93 determinado a inclusão como requisito de 

habilitação para o licitante a exigência do Alvará Sanitário emitido por expedido por órgão de 

vigilância sanitária competente, federal, estadual ou municipal da sede do domicílio do licitante, em 

vigor; 

 

2 – À vista do art. 30, IV da Lei 8.666/93 determinado a inclusão como requisito de 

habilitação para o licitante a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pelo 

Ministério da Saúde (ANVISA) para SANEANTES e PRODUTOS DE HIGIENE; 

 

3 – Sugere à republicação do Edital, devidamente corrigido, reabrindo-se o prazo 

inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

 

PRELIMINARMENTE 
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A impugnação foi apresentada tempestivamente, observando os termos da Lei ne 

10.520/2002 e das disposições contidas no Edital. 

 

Acreditamos que a empresa é potencial participante deste processo licitatório, portanto, 

legitima para impugnar. 

 

Ainda em sede de preliminar faz-se necessário frisar 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. 

 

Para excluir ou modificar uma cláusula, antes se faz necessário verificar se, realmente, a 

mesma está incorreta, restritiva ou ilegal. 

 

Esclarecemos que o presente Edital foi analisado e aprovado pela SECRETARIA 

JURIDICO-ADMINISTRATIVA deste Regional, nos termos do artigo 38 da Lei ne 8.666/93. 

 

Os argumentos que motivaram a impugnação foram analisados e julgados pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio e corroborados pela Secretária de Licitações. 

 

NO MÉRITO 

 

Examinando a insurgência da impugnante, expomos abaixo as ponderações que 

fundamentaram a decisão final: 

 

Verifica-se que a impugnação em comento solicita incluir na qualificação técnica, como 

exigência, a apresentação de Alvará Sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal ou 

Estadual, Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e Registro de Produto na Anvisa para os grupos XIII, XV, XVII, XXI - itens: 

Detergente, Desinfetante, Água Sanitária, Álcool em gel, máscara cirúrgica, protetor solar e etc. 

 

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. 

 

Em linhas bem traçadas, 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. No que 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. 

 

No mais, de acordo com a própria informação da ANVISA, o registro não é necessário 
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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, em concordância com a redação do caput dos artigos 30 e 31 da Lei 8.666/93 é 

unívoca ao prescrever que a documentação relativa à qualificação técnica e à qualificação 

económico-financeira limitar-se-á ao rol taxativo. Portanto - o raciocínio é linear -, não se pode 

exigir outros documentos afora os prescritos nos incisos e parágrafos dos artigos 30 e 31 da Lei 

8.666/93. 

 

Para realçar, transcreve-se esclarecedora ementa proveniente do TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO: "A Administração Pública, para fins de habilitação, deve se ater ao rol dos 

documentos constantes dos arts. 28 a 31, não sendo lícito exigir outros documentos ali não 

elencado." (TCU, Decisão ns 523/97, publicada no Informativo de Licitações e Contratos ne 45, 

Editora Zénite, de novembro de 1997, p. 897). 

 

Ou seja: pelo que se deduz do entendimento cristalino da Corte de Contas, deve ser 

entendido que a documentação constante no rol dos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93 é a documentação 

máxima a ser exigida. Não se pode exigir além daquilo. Como as autorizações dispensadas ou 

facultadas pelos órgãos de controle e que não se encontram previstas no rol dos  arts. 28 a 31 da Lei 

n. 8.666/93. 

 

Vale observar ainda o que já está assentado na própria Constituição Federal de 1998, 

que a Administração pública deve exigir somente requisitos de habilitação técnicas proporcionais e 

essenciais para a execução dos serviços que serão contratados, conforme expresso no inciso XXI do 

art. 37 da CF/88, a saber:  

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998).  

 

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. (grifos nossos)  

 

Assim, foram observadas as disposições legais, bem como as diretrizes constitucionais. 

 

Ante tais considerações, deduz o Pregoeiro e Equipe de Apoio que não há ilegalidade 

no Edital, mantendo o entendimento contido no atual instrumento convocatório, desprezamos as 

alegações da impugnante e rechaçamos sua manifestação, no que pertine a necessidade de 

publicação de novo edital. 
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DECISÃO 

 

Ante o exposto, conhecemos a presente impugnação por ser TEMPESTIVA, para no 

mérito julgá-la IMPROCEDENTE, e determinar que seja dado prosseguimento ao certame 

licitatório, decidindo manter o edital e seus anexos, bem como a data e horário de abertura do 

pregão para o dia 06 de outubro de 2020, às 10h (horário de Brasília). 

 

Maceió-AL, 03 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Melo da Silva 

Pregoeiro 

 Flávia Caroline Fonseca Amorim 

Secretária de Licitações 
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