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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO ES 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO 

REF.: EDITAL. DE PREGAO PRESENCIAL N° 04812018 

ABERTURA: 29/11/2018 AS 08:00 

A empresaPRiME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME, pessoa 
jurIdica de direito privado, corn sede na RUA ANTONIO GERMANO 
BUTTERS N 288 VALE DO SOL, ESPERA FELIZ MG, inscrita no 
CNPJ:12.082.502/0001-98, neste ato representada por seu procurador Sr.Fábio da 
Silva, portador da Cl n° mg 15661374 e CPF/MF no 073.170.676-52, vem, corn 
fuicro no Art. 41 § 2° da Lei no 8.666 de 21 de junho de 1.993, tempestivamente a 
presença de V. Sa., apresentar IMPUGNAçAO aos termos do Edital supracitado, 
corn base nos seguintes flindamentos: 

DA NECESSIDADE DE, Au'rORIZAcAO DE FUNCIONAMENTO DA 
EMPRESA (AFE), EXPEDIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE 
VIGILANCIA SANITARIA E ALVARA SANITARIO PARA PRODUTOS 
PARA A SAUDE. 

1. DOS FATOS 

0 edital de PREGAO PRESENCIAL 048/2018, no ITEM 8.5 DA 
HABILITAAO JURIDICA, ornitiu-se a exigéncia dos ITENS 8.5.3 DA 
QUALLFICAAO TECNICA, que consiste na apresentaçâo da, Autorizacâo de 
Funcionamento da Empresa (AFE), expedida pela Agenda Nacional de Vigilância 
Sanitaria - ANVISA, violando frontaimente a Iegislacao que rege a matéria, 
notadamente a Lei 6.360/76 e de normas estabelecidas peiaprôpria AGENCIA 
NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. 

Técnica (Lei no 8.666/93, Art. 30, Inciso IV). 

Entre as obrigaçôes, incluem-se os requisitos exigidos pela Vigiiãncia Sanitâria 
para garantir que os proponentes, interessados em fomecer seus produtos e 
serviços aos entes püblicos, sejam empresas idôneas, inspecionadas 
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periodicamente e assegurem que a qualidade de seus produtos atendarn aos 
requisites técnicos necessérios. 

Caberá a empresa proponente apresentar os seguintes docurnentos: 

8.5.3Autorizaçâo de Funcionamento de Empresa (AFE) 

8.5.4 ALVARA SANITARIO 

NOTA: 0 Relatório de InspeçAo ernitido pela VISA local, corn parecer conclusivo 
de que as empresas cumprern corn as Boas Práticas de FabricaçAo. nâo substitui 
nern vale como documento de Certificaçao da empresa. 

A missão da AN VISA - de garantir a segurança sanitária de produtos e services - 
e na verdade, urn desafio pan a sociedade. A vigilância sanitãria regulamenta e 
controla o rnercado quanto aos riscos, mas uma parceta dessa tarefa cabe a quern 
efetivamente faz as opcOes, ao adquirir produtos e serviços ern situaçáo regular e 
de qualidade. 

Nosso objetivo. ao  disseminar subsidios tëcnicos para tais escolhas, é oferecer 
apoio aos responsãveis do setor püblico para que identifiquein corn major 
tranqUilidade a situaçâo dos candidates a fornecedores quanto a regularidade junto 
aos órgãos que se ocupam da avaliaçao do risco e da qualidade. 

AFE (Autorizaçao de Funcionarnento Ernpresa) 

ato privativo da AN VISA/MS. a vista da indicaçâo da atividade industrial 
respectiva.da natureza e espécie dos produtos e da comprovacão de sua 
capacidade técnica. cientifica e operacional, além de outras exigéncias dispostas 
em regularnentos e atos administrativos pela ANVISA. 

2. DOS PRECEITOS LEGAIS 

Vejamos o que diz a mencionada legislaçao: 

Art. 2° - Somente poderâo extrair. produzir, fabricar, transfonnar. sintetizar. 
purificar. fracionar. embalar, reembalar. importar, exportar. armazenar ou expedir 
os produtos de que trata o Art. 1° as empresas para tal urn autorizadas pelo 

PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITAL.4R LTDA4 - HE 
CNPJ 12.082.50210001-98 

RUA ANTONIO GERMI4NO BUTTERS, NO288, VALE DO SOL 
ESPERA FELIZ/MG CEP 36.830-000 

Tel. Fax: (32) 3746-2961 
Email: prime_hospitalar@yahoo.com.br  



- 

Ministérlo da SaUde e cujos estabelecirnentos hajarn sido licenciados peto orgâo 
sanitário das Unidades Federativas em que se localizem. 

Contudo, para meihor entendimento do disposto no artigo acima transcrito, 
necessârio se faz observar os tipos de produtos relacionados no artigo 10  da 
mesma lei: 

Art. 1°- Ficam sujeitos as normas de vigilãncia sanitária instituldas por esta Lei os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei 
if 5.99 1, de 17 de dezembro de 1973, bern como os produtos de higiene, os 
cosméticos, perfumes, saneantes dornissanitários, produtos destinados a correção 
estética e outros adiante definidos. 

Pica evidenciado que os produtos a que se refere o artigo 2° são: 
MEDICAMENTOS, DROGAS, INSUMOS FARMACEUTICOS e 
CORRELATOS. Resta düvida quanto ao que seriam produtos CORRELATOS, 
passernos a análise da definicão que se encontra na lei 5.991/73, vejamos: 

Art. 4°- Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 

I - Droga - substancia ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou 
sanitária; 

II - Medicamento - produto farrnacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, corn 
finalidade profilatica, curativa, paliativa ou pan fins de diagnóstico; 

III - Insumo Farmacêutico - droga ou materia-prima aditiva ou cornplernentar de 
qualquer natureza, destinada a ernprego em medicamentos, quando for o caso, e 
seus recipientes; 

IV - Correlato - a substância, produto, apareiho ou acessorio nAo enquadrado nos 
conceitos anteriores, cujo uso ou aplicacão esteja ligado a defesa e proteçAo da 
saüde individual on coletiva, a higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins 
diagnOsticos e anailticos, Os cosméticos e perfumes, e, ainda, Os produtos 
dietéticos, óticos, de acüstica médica, odontolégicos e veterinários; 

A titulo de colaborarjogar luz sabre a tema em pauta, permitimo-nos sugerir a 
leitura de decisAo de CPL da Prefeitura de (Jurupi - Tocantins, que, ao nosso ver, 
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fez uma das mais profi.indas análises sobre o tema; link abaixo: 
http://www.guruplto.gov.br/intranet3/sourcelmods/cadsflict/files/  1909201317514 
2-JULGAM EN T09 I 3_DAQUINOpdf.pdf 

Vale ressaltar que em varios munielpios do Estado Do Minas Gerais e outros 
estados e exigido as documentaçöes referente a QualificaçAo t6cnica4- DA 
FONTE DE RECURSOS ORAMENTARIOS 

3. DOS PRODUTOS LICITADOS 

Conforme itens citados no ANEXO X - PLANILHAJ TERMO DE 
REFERENCIA, do referido edital. 

Assim, a leitura atenta das exigéncias técnico-cientificas dos produtos licitados, 
nAo deixa a menor dUvida de que existem lotes especIficos que são considerados 
produtos pan a saüde, e, portanto, produtos correlatos, incidindo a necessidade de 
apresentacAo não somente da Licença de Funcionamento ou Alvara Sanitário 
emitido pela vigilancia sanitária do domicilio da sede da empresa fornecedora do 
produto, como também da AutorizaçAo de Funcionamento da empresa fabricante 
do produto pelo Ministério da SaUde, por meio da Agenda Nacional de VigiJãncia 
Sanitária - ANVISA, por força do artigo 2° da lei 6.360/76. Sobre o assunto 
vejamos orientaçAo da prépria ANVISA retirada do "Manual de Registro e 
Cadastramento de Materials par a Saüde" página 43: 

"0 ponto de partida pan a solicitaçAo de registro ou cadastramento de materials 
de uso em saAde na ANVISA é a regularizacAo da empresa junto a Vigilancia 
Sanitária, o que compreende a obtençAo da AutorizaçAo de Funcionamento da 
Empresa (AFE). Scm essa autorização, a regularizaçao do material de uso em 
saüde nAo será possivel. Pan o registro desses materials também é obrigatório que 
o fabricante tenha o Certificado de Boas Praticas de Fabricaçâo e Controle 
(CBPFC). 

4. DA NECESSIDADE DE c0MPR0VAçA0 DO REGISTROS DOS 
PRODUTOS 

Em 6 de novembro de 2001, a Anvisa republicou no Diário Oficial da União, a 
ResoluçAo - RDC no 185, de 22 de outubro de 2001, aprovando o Regulamento 
Técnico que contém os atuais procedimentos de registro, alteraçAo, revalidaçAo e 
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dispensa de registro de produtos medicos, os quais estão detaihados no Manual do 
Usuário da Resoluçâo - RDC no 185101 

Através da referida norma, todos os produtos inerentes a saüde deverao ter 
aprovaçAo prévia daquela Agenda, sob pena de ser considerado irregular, ou seja, 
nâo apto a ser adquirido pelos Orgâos püblicos. 

Toda a legislacao acerca da matéria, tern por objetivo ünico a segurança e garantia 
do consumidor final, que no caso, SO os pacientes que se utilizarn desses 
equipamentos. 

Desta forma., os produtos elencados na norma, dentre os quais aqueles que são 
objetos deste certame, deverAo ter, necessariarnente, o respectivo registro junto 
aquela Agenda. 

NAo obstante, o edital da presente licitaçao, pela modalidade de pregão, nao exige, 
como deveria fazé-Lo, a apresentacão do comprovante de registro do produto junto 
a ANVISA. 

Assi.m, requer it esta Comissao Julgadora, que, atendendo aos ditames da lei, 
determine a inclusAo desta exigéncia no edital, devendo constar expressamente a 
necessidade de apresentaçäo do comprovante de registro do produto junto a 
AN VISA, como condiçao "sinequa non" pan a participaçAo de qualquer 
interessado no certame. 

5. DO PEDIDO 

Corn base em todo o exposto, requer que SW PREGOEIRO e está COMISSAO 
acolba os termos da presente IMPGIJNAçAO, para em seguida determinar o 
aditarnento do presente Edital em seu ITEM, 8.5 DA QuALII:IcAcAo 
TECNICA EXIGA tambëm, a respectiva, Autorizaçâo de Funcionarnento (APE) 
expedida pela ANVISA,ALVAM SAN1TARLO PARA Os ITENS 
01,05,09,10,11,13,14,15,21,22,24,28,31,33,34,36,37,38,39,40,4 1,42,44,45,46,49,5 
0,51,52,56,57,59,61,62,63,68,69,70,73,74,75,79,78 E 79) 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 
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1, 

ESPERA FELIZ 27/11/2018 

Fabio da Silva 
Representante Comercial 

CPF 073.170.676-52 
RG MG-15661374 
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