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PROCESSO N.º: 04.000251.20.08

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 027/2020

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de higiene e limpeza: saneantes e 

outros, para atender demanda do Município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) 

meses, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

ASSUNTO: Impugnação aos termos do edital.

IMPUGNANTE: Aerial Comércio e Serviços Ltda.

1 DA ADMISSIBILIDADE

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação aplicável.  

2 DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

Em apertada síntese, a Impugnante aduz:

1) Que “uma vez que no objeto da licitação existem produtos saneantes domissanitários, 

cosméticos e correlatos, existe uma lei especial que obriga as empresas a possuírem a 

Autorização de Funcionamento (AFE) da ANVISA”;

2) Que “devido ao risco a saúde de quem faz uso destes produtos, existe um órgão que 

regulamenta as atividades referentes aos mesmos que é a ANVISA. Percebe-se, claramente, 

que as empresas que comercializam estes produtos, sejam elas indústria ou até mesmo 

distribuidores, tem a obrigatoriedade de possuir a Autorização de Funcionamento da ANVISA”;

3) Que “a Resolução RDC n o 16, de 10 de abril de 2014. Que dispõe sobre os critérios para 

Posicionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de 

Empresas, também trata sobre o comércio varejista e atacadista de produtos que estão sujeitos 

á vigilância sanitárias. A Norma definiu o distribuidor ou comerciante atacadista de saneantes, 

como sendo a empresa que realiza a comercialização desses produtos, em quaisquer 

quantidades, para pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas atividades 

(informe técnico n° 20 de 01/02/2015)”;
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4) Que “diante disso, a Autorização de Funcionamento da ANVISA, em hipótese alguma, poderá

deixar de ser solicitada como documentação de habilitação no edital em questão”;

5) Que “os interessados nos lotes/itens 01, 03, 04, 19, 20 e 25 deverão apresentar, sob pena de 

não aceitação da proposta respectiva, Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) 

emitido pela Anvisa, conforme art. 2º, inciso VI da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 

16, de 1º de abril de 2014. A exigência se dá em função do entendimento do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais no sentido de que “a exigência da AFE emitida pela 

ANVISA não restringe a competitividade nos certames licitatórios” (TCE- MG - DENÚNCIA: 

1007383, Relator: Conselheiro Wanderley Ávila, 29ª Sessão Ordinária. Data de Julgamento: 

05/10/2017). No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU - REPR: 01854920160, 

Relator: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2016) e o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ – AgRg no AREsp 458436⁄RS – Segunda Turma - Ministro HUMBERTO 

MARTINS – Dje 02⁄04⁄2014)”;

6) Requer que a impugnação seja julgada procedente e o edital alterado para incluir na 

habilitação a exigência de apresentação da Autorização de Funcionamento emitida pela 

ANVISA e Alvará Sanitário para os licitantes interessados em participar dos itens saneantes 

domissanitários, cosméticos, correlatos e higiene pessoal. 

3 DO MÉRITO: 

Resumidamente, a Impugnante alega que em atendimento à legislação pertinente, o edital deve 

ser alterado para incluir a exigência de que os licitantes participantes dos lotes referentes à 

aquisição de itens saneantes domissanitários, cosméticos, correlatos e higiene pessoal 

apresentem a Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA e o Alvará Sanitário.

Realizada consulta junto à Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria 

Municipal de Fazenda, órgão demandante do certame in situ, esta considerou procedente os 

pedidos da Impugnante e solicitou a alteração do edital para a inclusão das referidas exigências. 

Assim, diante da manifestação do órgão demandante, julgo procedente a impugnação. 
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4 CONCLUSÃO 

Em conformidade com a resposta exarada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços 

da Secretaria Municipal de Fazenda, conheço da impugnação apresentada pela empresa Aerial 

Comércio e Serviços Ltda, para, no mérito, julgá-la procedente. 

Diante do exposto, informo que o edital será reformulado e posteriormente republicado com a 

concessão de novo prazo de ancoragem.

Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

Original assinado

Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro


