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"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más." 

Eclesiastes 13:13-14 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
CLÁUDIO/ES, 

Pregão presencial 032/2019 
Processo Administrativo n. 006757/2019, 
Objeto: gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

MAXIMUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 27.353.640/0001-31, com Inscrição Estadual n. 
083.251.65-0 e sede na Rua Carlos Stabenow, 434, Centro, Laranja Da Terra/ES, CEP: 
29615-000, podendo ser contata pelo telefone (27) 99973-5527 e pelo e-mail 
maxi mus comercio emgerakgmail.com; neste ato representada por seu administrador, 
THIMOTEO STABENOW HELKER, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/ES sob o 
n. 22.332, RG 2.249.703, CPF n. 122.982.837-02, residente e domiciliado na Rua Carlos 
Stabenow, n. 502, apto. 201, Centro, Laranja da Terra, ES, CEP 29615-000; vem, por meio 
desta, com supedâneo no inciso VIII do art. 40, e nos parágrafos 1, 22  e 32  do art. 41, 
ambos da Lei n. 8.666/1993, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

relativo ao instrumento convocatório do Pregão Presencial 032/2019. 

DA TEMPESTIVIDADE  

1. O item 11.1 determina que até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
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MAXIMUS COMÉRCIO DE 
MERCADORIAS EM GERAL 

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más:' 

Eclesiastes 13:13-14 

recebimento das propostas, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o edital do certame em questão. 

2. Considerando-se que os dias 07, 10 e 11 são dias úteis, perfeitamente tempestiva 
a presente impugnação. 

DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EDITAL 

3. Segundo o disposto no Decreto n. 7.892/2013, em seu artigo 92, o edital de 
licitação para registro de preços contemplará, no mínimo, as seguintes 
especificações: 

II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos 
participantes; 

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, 
observado o disposto no § 42 do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões; 

IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; 

4. As exigências decorrentes dos incisos acima não estão atendidas. 

S. Esse não atendimento, além de violar a norma legal, é causador de insegurança 
jurídica ao fornecedor pois, como o sistema de registro de preço tem como 
característica a prestação continuada (prolongada no tempo) de bens e serviços, 
exige-se do fornecedor maior preparação e previsibil idade. Contudo, sem uma 
estimativa da real quantidade a ser contratada, o licitante-fornecedor não saberá 
(i) que tipo de negociação precisa fazer com seus próprios fornecedores; (ii) 
quanto de depósito precisará reservar para cada lote; (iii) ou mesmo se precisará 
reservar algum espaço; (iv) se compensará comprar à vista ou a prazo, prevendo 
as flutuações costumeiras do produto no mercado; e tantas outras razões 
inerentes à prática comercial. 

6. Diante disso, é a presente para requerer a retificação do edital, com o fim de que 
nele conste: (a) estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão 
gerenciador e órgãos participantes; (b) estimativa de quantidades a serem 
adquiridas por órgãos não participantes; e (c) quantidade mínima de unidades a 
ser cotada, por item, no caso de bens. 
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MAXIMUS COMÉRCIO DE 
M_ERÇAVORLAS EM GERAL 

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más:" 

Eclesiastes 13:13-14 

DA EXIGIBILIDADE DE AFE - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA 
EMPRESA - PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E  
LIMPEZA  

7. Os lotes 28, 29, 31, 32, 39, 41, 43, 44 são produtos saneantes domissanitários 
para cujo fornecimento exige-se a obtenção de AFE - Autorização de 
Funcionamento da Empresa. 

8. Com  efeito, a Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC n2  16, de 1° de 
abril de 2014, traz a seguinte redação: 

Art. 3Q  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. 

Art. 50  Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas: 

III - que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, 
perfumes e saneantes; 
(...) 

9. Portanto, o único tipo de comércio dispensado de possuir AFE é o comércio 
varejista. Oportunamente, a indigitada Resolução, em seu artigo 2, esclareceu os 
seguintes conceitos: 

V - comércio varejista de produtos para saúde: compreende as atividades de 
comercialização de produtos para saúde de uso leigo, em quantidade que não exceda a 
normalmente destinada ao uso próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou 
doméstico; 

VI - distribuidor ou comércio atacadista: compreende o comércio de medicamentos, 
insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, 
perfumes e saneantes, em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas jurídicas ou a 
profissionais para o exercício de suas atividades; 

10. O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar a 
necessidade de AFE para o fornecimento de produtos decorrentes de certame 
licitatório, concluiu que sua exigência é norma cogente, isto é, obrigatória, vindo 

MAXIMUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI 
CNPJ n. 27.353.640/0001-311 Inscrição estadual n. 083.251.65-0 

Rua Carlos Stnbenow, 434, Centro, Laranja Da Terra/ES 1(27) 99973-5527 1 inaximuscomercioemgeral)gmaiLcon  



MAXIMUS COMÉRCIO D  
MERCADORIAS EM GERAL 

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más." 

Eclesiastes 13:13-14 

a confeccionar o seguinte acórdão: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
(AFE/ANVISA) PARA HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. EDITAL DO PREGÃO. PREVISÃO. 
RESOLUÇÃO ANVISA. ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA DO OBJETO 
LICITADO. AFE COGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA, 
VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO, 
1) Segundo o inciso III do art. 52  da Resolução n.2  16/2014 da ANVISA, não é exigida a 
Autorização de Funcionamento (AFE) dos estabelecimentos ou empresas que realizam o 
comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes. 
2) Embora a licitante declarada vencedora tenha por objeto o exercício de atividade 
varejista, o Edital do pregão presencial n.9  09/2015 da Prefeitura Municipal de 
Marataízes estabeleceu a exigência de o licitante vencedor apresentar AFE. 
3) Além disso, o inciso VI do art. 22  da Resolução n.9  16/2014 da ANVISA 
estabelece que o comércio em quaisquer quantidades realizado entre pessoas 
jurídicas tem natureza de distribuição ou atacadista e não varejista. 
4) Para a empresa que realize atividade de distribuição de medicamentos e 
insumos farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, produtos de higiene 
pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais, o artigo 
39 da Resolução n.9  16/2014 da ANVISA exige a Autorização de Funcionamento 
(AFE). 
5) Logo, considerando que o objeto do pregão consiste na escolha da melhor proposta 
para registro de preços para aquisição de fraldas descartáveis, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde (gênero no qual estão insertas as fraldas descartáveis, ex 
vi da definição contida no RDC N.2  211/2005 e no item 1.2 da Portaria n.2  1.480/90, 
ambos da ANVISA), envolvendo, portanto, pessoas jurídicas, conclui-se, em cognição 
sumária, que a referida aquisição licitada subsume-se à definição de distribuição 
ou comércio atacadista. e não de comércio varejista, mister para o qual é cogente a  
apresentação da AFE. 
6) Por conseguinte, tendo em vista que a licitante vencedora não apresentou a 
competente Autorização de Funcionamento (AFE), nos termos da alínea m do item 10.2.1 
do instrumento convocatório, revela-se aplicável, a priori, a hipótese de desclassificação 
estabelecida no item 10.4 do edital. 

(Ti/ES. AI 0005901-15.2015.8.08.0069. órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Publicação: 
09/03/2016. Julgamento: 23 de Fevereiro de 2016. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da 
Gama.) 

11. Considerando-se que, necessariamente, o fornecimento dos itens acima citados 
ocorrerá entre duas pessoas jurídicas, fica claro que, necessariamente, o 
fornecedor de tais itens subsume-se à categoria de "distribuidor", conforme o 
inciso VI do art. 2 da RDC n. 16/AN VISA e que, portanto, nos termos do art. 32  e 
do art. 52  (lido a contrario sensu), somente pode fornecer os itens em comento se 
obtiver AFE - Autorização de Funcionamento da Empresa. 
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"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más:' 

Eclesiastes 13:13-14 

12. Portanto, é a presente para requerer a retificação do edital, exigindo para o 
fornecimento dos itens de lotes 28, 29, 31, 32, 39, 41, 43 e 44 a exibição da 
competente AFE. 

DO PRAZO PARA PAGAMENTO E TAXA DE JUROS EM CASO DE ATRASO 

13.A Lei 8.666/1993 também determina outras especificações mínimas que deve 
conter o edital, entre as quais destacamos aquelas que dizem respeito ao 
pagamento do fornecedor: 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento 
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e 
indicará. obrigatoriamente. o seguinte: 

(...) 
XIV - condições de pagamento, prevendo: 

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela; 

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros; 

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do 
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 
eventuais antecipações de pagamentos; 

1. Ou seja, pela Lei das Licitações, é obrigatório que o edital indique (i) o prazo para 
pagamento, não superior a trinta dias; (ii) o índice de atualização financeira; e 
(iii) e a taxa de juros compensatórios em caso de inadimplemento dentro do 
prazo indicado. 

2. Contudo, no item destinado a tratar desse assunto, o edital em questão limitou-se 
ao seguinte regramento: 

17.1 - O pagamento será realizado até o 10 (décimo) dias útil ao mês subsequente à 
entrega efetiva do objeto, mediante apresentação de documento fiscal e após informação 
da Secretaria solicitante. 
17.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a apresentação dos Certificados de 
Regularidade Fiscal, por parte da vencedora do certame. 
17.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das 
obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
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MAXIMUS COMÉRCIO DR 
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"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más:' 

Eclesiastes 13:13-14 

17.4 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer 
autuações fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte 
da vencedora do certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base 
de cálculo, isenções etc. 

3. O edital é omisso/ilegal porque não regulamentou o edital segundo as previsões 
do dispositivo acima citado. 

4. Portanto, é a presente para requerer que o edital contemple a previsão do prazo 
para pagamento, não superior a trinta dias; do índice de atualização monetária; e 
da taxa de juros compensatórios em caso de inadimplemento ou pagamento 
impontual. 

DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

14. O art. 40 da Lei 8.666 determina que o edital indicará, obrigatoriamente, o 

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, 
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para 
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do 
adimplemento de cada parcela; 

15. No entanto, o presente edital não atende esse requisito, omitindo-se em relação 
ao critério de reajuste. 

16. Portanto, retifique-se o edital para fazer nele constar o critério de reajuste. 

DA DIFERENÇA ENTRE REAJUSTE E REVISÃO  

17. É muito comum, ao apontar a omissão de um edital quanto ao critério de 
reajuste, como foi feito no tópico anterior, que a impugnação seja respondida nos 
seguintes termos: a possibilidade de reajuste já aparece no art. 65 da Lei 8.666 e, 
por isso, é improcedente o pleito apresentado. 

18. Esse entendimento, porém, parte de uma interpretação assistemática da Lei 
8.666 e da legislação vigente, conforme explicado a seguir: 
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MAXIMUS COMÉRCIO DE 
MERCADORIAS EM GERAL 

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más." 

Eclesiastes 13:13-14 

19. A Constituição Federal garante que 

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: 

(«.) 

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. 

20. Ou seja, a Constituição garante as "condições efetivas da proposta", o que a 
doutrina passou a chamar de "equação econômico-financeira", ou seja, é como se, 
ao final de um pregão, houvesse uma balança de pratos em que, de um lado, estão 
os compromissos assumidos pelo contratado e, de outro, o valor da ser pago pela 
Administração. Ambos os lados estão alinhados e, se houver desequilíbrio entre 
eles, a Administração e/ou o particular deverá/ão agir para manter a equação 
econômico-financeira. 

21. Em razão dessa proteção, quando algum dos lados da balança se altera, surge um 
desequilíbrio que pode ser resolvido de duas maneiras: por meio de um 
REAJUSTE ou através de REVISÃO DE PREÇOS. 

22. A REVISÃO DE PREÇOS parte do pressuposto de uma ÁLEA EXTRAORDINÁRIA e 
EXTRACONTRATUAL (fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe), e tem fundamento 
na alínea "d", inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, tendo o seguinte teor: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 

(...) 

II - por acordo das partes: 

(...) 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço 
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. ou. 

MAXIMUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI 
CNPJ n. 27.353.640/0001-311 Inscrição estadual n. 083.251.65-0 

Rua Carlos Stabenow, 434, Centro, Laranja Da Terra/ES 1(27)  99973-5527 1 jiiaximuscomercioemgera1)gmaiLconi 

0V 



MAXIMUS COMÉRCIO DR 
MERCADORIAS EM GERA14  

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más." 

Eclesiastes 13:13-14 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe. configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 

23. Já o REAJUSTE trata das situações com ÁLEA ORDINÁRIA e CONTRATUAL e tem 
fundamento nos arts. 40 e 55 da Lei 8.666/93: 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento 
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e 
indicará. obrigatoriamente, o seguinte: 
(...) 
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, 
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para 
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do 
adimplemento de cada parcela; 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
(...) 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços. os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo Pagamento' 

24. Importante mencionar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União 
indica ser necessário o estabelecimento de critério de reajuste de preços, 
"ainda que a vigência prevista para o contrato não supere doze meses". 
(Acórdão 2205/2016-Plenário). 

25. Verifica-se, portanto, que: 

a) É obrigatório que o edital indique o critério de reajuste; 

b) O critério de reajuste pode ser a adoção de índices específicos ou setoriais; 

c) O critério de reajuste pode ser outro que não a adoção de índices; 

d) É cláusula necessária, em todo contrato, a que estabelece a data-base e a 
periodicidade do reajustamento de preços, ainda que seu prazo não seja 
superior a doze meses; 

e) É cláusula necessária, em todo contrato, a que estabelece os critérios de 
atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do 
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Repactuaçk 

Acórdão TCU 1488/2016 

REAJUSTE 

Arts. 40, XI e 55,111 

REVISÃO 

Art. 65, II, 

ÁLEA ORDINÁRIA 	ÁLEA EXTRAORDINÁRIA 

Reajuste por índice 

Art. 40, XI 

MAXIMUS COMÉRCIO D  
MERCADORIAS EM GERAL 

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más:' 

Eclesiastes 13:13-14 

efetivo pagamento. 

26. Como o reajuste pode se dar pela adoção de índices específicos ou por meio de 
outro critério, a doutrina subdividiu essa modalidade de manutenção da equação 
econômico-financeira em duas partes: REAJUSTE POR ÍNDICE e REPACTUAÇÃO. 

27. Como o próprio nome sugere, o REAJUSTE POR ÍNDICE consiste na fixação 
prévia,  em edital, de um índice pelo qual será corrigido o preço do contrato. 
Alguns exemplos de índices usados são: IGPM, INCC, INPC, IPCA, IGPDI, SELIC, TR 
etc. 

28. Por sua vez, a REPACTUAÇÃO consiste em pacto, posterior  ao contrato, cujo 
objetivo é adequar o preço do contrato à eventual variação dos custos do 
fornecedor, a ser comprovada por meio de Planilha de Custos e Formação de 
Preços. 

29. A respeito da distinção entre REAJUSTE POR ÍNDICE e REPACTUAÇÃO, é 
esclarecedora a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 

( ... ) o reajuste de preços é a reposição da perda do poder aquisitivo da moeda por meio 
do emprego de índices de preços prefixados no contrato administrativo. Por sua vez, a 
repactuação, referente a contratos de serviços contínuos, ocorre a partir da variação dos 
componentes dos custos do contrato, devendo ser demonstrada analiticamente, de 
acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços. 
[TCU. Acórdão 1488/2016- Plenário] 

30. A fim de sintetizar a topologia de cada mecanismo de manutenção da equação 
econômico-financeira, fornecemos o seguinte esquema: 

EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Art. 37, XXI, CF 

"condições efetivas da proposta" 
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MAXIMUS COMÉRCIO DF,  
MERCADORIAS EM GERAL 

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más." 

Eclesiastes 13:13-14 

31. Frise-se: REAJUSTE é diferente de REVISÃO. São figuras distintas e 
independentes, fundadas em dispositivos legais diferentes e topologicamente 
distantes. O fato de o edital já prever o mecanismo de REVISÃO, se é que o faz, 
nada tem a ver com a previsão de REAJUSTE. Não são figuras concorrentes, mas 
sim complementares. Aliás, a Lei 8.666/93 exige, torna obrigatória, no edital, a 
previsão de REAJUSTE, mas não o faz com a REVISÃO. 

32. É importante também mencionar que não pode prosperar a alegação de que, com 
o advento da Lei n. 8.880/94, fica vedada qualquer revisão ou reajustamento em 
prazo inferior a doze meses, pelo que colacionamos o seguinte acórdão do TCU, 
RA 9099/2018, de 25/09/2018: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1, inciso IV e 
43 da Lei 8.443/1992, c/c OS arts. 239, inciso 1, e 250, inciso II, do Regimento Interno, 
em: 

9.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Uberaba/MG e ao Centro Operacional de 
Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - Codau das impropriedades abaixo 
relacionadas, para que adotem providências de forma a evitar ocorrências 
semelhantes em outras contratações financiadas com recursos da União: 

(...) 

9.1.6. inexistência de previsão de critérios de reajuste no Pregão Presencial 
135/2017 e no Contrato 25/2018, situação que contraria os artigos 40, inciso Xl, e 
55, inciso III, da Lei 8.666/1993; 

33. Como se não bastasse, colacionamos, também, as razões que levaram ao 
indigitado voto: 

b) Critério de reajuste inexistente. 
109. Constatou-se que o edital do Pregão Presencial 135/2017 (peça 23, p. 3-33), bem 
como o instrumento contratual decorrente, Contrato 25/2018 (peça 23, p. 48-55), não 
especificaram regras que disciplinassem as condições para reajustamento de seus 
preços, situação que caracteriza ofensa aos artigos 40, inciso XI; e 55, inciso III, da 
Lei 8.666/93. Por outro lado, os aludidos documentos compreendem cláusulas que 
versam sobre reequilíbrio econômico-financeiro (peça 23, p. 28 e 54). 

110. Como se sabe, por força legal (art. 2, § 1, da Lei 10.192/2001), os preços são 
irreajustáveis em período inferior a um ano. De início, o prazo de execução do objeto 
licitado correspondia a 6 meses (peça 23, p. 43), com vigência final na data de 8/5/2018. 
Atualmente, a validade do Contrato 25/2018 expira em 8/11/2018 (peça 23, p. 51). 

MAXIMUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI 
CNPJ n. 27.353.640/0001-311 Inscrição estadual n. 083.251.65-0 

Rua Carlos Stabenow, 434, Centro, Laranja Da Terra/ES 1(27) 99973-5527 1 jnaximuscomercioemgeral@)gmail.conj 



MAXIMUS COMÉRCIO D  
1LERCADORI AS. EM GERAL 

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más:' 

Eclesiastes 13:13-14 

Quando se leva em conta a data da proposta vencedora (peça 23, p. 37), 30/10/2017, 
verifica-se que, ao final de tal contrato, caso haja ainda alguma ordem de fornecimento a 
ser colocada, o reajustamento de preços poderá ser solicitado. 

111. Diante dessa hipótese, torna-se ainda mais evidente a importância de se definir 
as condições de reajustamento desde o lançamento do ato convocatório da 
licitação, que não se confundem com as atinentes ao reequilíbrio econômico-financeiro, 
pois essas últimas somente podem motivar reavaliações de preços em virtude de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis com consequências não calculáveis, nos termos do art. 65, 
inciso II, alínea 'd 

112. Ademais, a obrigatoriedade da indicação expressa das condições de 
reajustamento é também ressaltada pela jurisprudência do TCU, conforme síntese 
presente no Acórdão 2205/2016-Plenário, que traz o seguinte enunciado: 

'O estabelecimento dos critérios de reajuste dos preços, tanto no edital quanto no 
Instrumento contratual, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas 
sim verdadeira imposição, ante o disposto nos arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, da 
Lei 8.666/93, ainda que a vigência prevista para o contrato não supere doze 
meses.' 

113. Diante de todo o exposto, conclui-se que as licitações objeto da presente análise 
compreenderam diversas impropriedades concernentes à publicação e elaboração 
deficiente de seus atos convocatórios e contratuais, circunstâncias essas que configuram 
ofensa aos princípios básicos da legalidade e publicidade, tendo, em regra, potencial de 
comprometer a competitividade das contratações e a seleção da proposta mais vantajosa 
pela Administração, contrariando, assim, o disposto no art. 32,  caput e § 1, inciso 1, da 
Lei 8.666/1993. 

114. Em específico, as falhas de publicidade devem ser combatidas porque, em tese, 
impedem o acesso de maior número de interessados ao certame licitatório, cenário ideal 
para incrementar a disputa e alcançar melhores preços. 

115. De igual modo, não se pode admitir imprecisão no estabelecimento de critérios de 
aceitabilidade de preços unitários ou global, em virtude da insegurança e dificuldade que 
se transfere à etapa de julgamento das propostas, que deve necessariamente ser objetivo 
(art. 44 da Lei 8.666/1993) , bem como à execução contratual, em razão do risco de se 
concentrarem eventuais aditivos em itens com preços unitários acima do valor de 
mercado, modificando-se, portanto, o equilíbrio econômico-financeiro original do 
contrato. 

116. Ademais, não é prudente omitir a fixação de regras claras acerca do 
reajustamento de preços, a fim de deixar assente a impossibilidade de tal prática 
ao longo do primeiro aniversário de execução contratual e, de outra parte, mitigar 
o risco de que pleitos dessa natureza sejam admitidos com base em pedidos de 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro (art. 65, inciso II, alínea 'd da Lei 
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MAXIMUS COMÉRCIO DE 
MERCADORIAS EM GERAL 

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más:' 

Eclesiastes 13:13-14 

8.666/1993), hipótese essa prevista nos editais mesmo com vigência inicial inferior a 
doze meses, tais como aqueles que foram examinados. 

34. Portanto, tendo em conta que o estabelecimento dos critérios de reajuste dos 
preços, tanto no edital quanto no instrumento contratual, não constitui 
discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição legal, 
reconhecida, inclusive, pelo TCU, ainda que a vigência prevista para o contrato 
não supere doze meses; retifique-se o edital para fazer nele constar o critério de 
reajuste. 

DA SUBSTITUIÇÃO DE UMA MARCA PELA OUTRA 

35. Uma situação que constantemente tem gerado problemas no fornecimento de 
gêneros alimentícios à Administração Pública é a substituição do produto de uma 
marca pelo mesmo produto de outra marca. Frequentemente a municipalidade 
tem recusado produtos de marcas diversas daquelas constantes no mapa de 
classificação do certame. 

36.A razão pela qual um fornecedor altera a marca do produto fornecido reside na 
indisponibilidade/escassez momentânea da mesma no mercado. Com  efeito, é do 
conhecimento de todos que o livre mercado é dinâmico: as grandes empresas, 
fornecedoras de bens e serviços, passam por férias coletivas, modificam 
produtos, retiram itens do mercado e os substituem por outros, ou não; alteram 
as condições comerciais de alguns itens para favorecer o consumo de outros de 
seu mix que não tiveram bom giro; passam por rupturas na produção etc. Enfim, 
são tantas as possibilidades fáticas que enumerá-las seria enfadonho. 

37. Poderia ser o caso de se arrazoar que os fornecedores deveriam realizar negócios 
com os próprios fabricantes dos produtos, a fim de não depender de atacadistas 
e distribuidores para conseguir a mercadoria. No entanto, tal raciocínio não se 
coaduna com a realidade pois o edital do certame exige, para a habilitação do 
licitante, a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Por 
definição, tais figuras empresariais têm seu faturamento anual limitado por um 
teto legal, o que permite inferir que seu movimento econômico é menor, o que 
dificilmente permite uma negociação direta com os fabricantes, que exigem a 
aquisição de valores muito elevados para tratar diretamente com 
microempresas. Portanto, exigindo o edital que a empresa licitante tivesse tal 
qualificação jurídica, seria ilógico esperar dela maior poder de compra e, 
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MAXIMUS COMÉRCIO DR 
MERCADORIAS EM GERAL  

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más." 

Eclesiastes 13:13-14 

consequentemente, negociações diretas com as fábricas. 

38. Mas, o que dizem as normas jurídicas a esse respeito? 

39. Segundo a Lei Geral das Licitações - Lei n. 8.666/1993, a licitação destina-se à 
"seleção da proposta mais vantajosa para a administração" Portanto, a finalidade 
do procedimento licitatório é ser a administração bem servida da forma mais 
vantajosa. O fato de o licitante vencedor entregar produto de marca diversa, mas 
que consista no mesmo gênero e atenda à descrição do lote, apresentando 
caraterísticas superiores ao produto cotado, cumpre a literalidade do comando 
legal acima mencionado. Nesse sentido, o jurista Marçal Justen Filho leciona: 

"Obviamente, a oferta de vantagens ou benefícios não previstos ou superiores aos 
determinados no ato convocatório não prejudica o licitante. Se o beneficio não for de 
ordem a alterar o gênero do produto ou do serviço, nenhum efeito dele se extrairá. 
Porém, se a vantagem configurar, na verdade, outra espécie de bem ou serviço, deverá 
ocorrer a desclassificação da proposta - não pela 'vantagem' oferecida, mas por 
desconformidade com o objeto licitado". 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 142  Ed, São Paulo: Dialética, 
2010.) 

40. O Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação das leis federais, 
também chancelou esse entendimento no seguinte acórdão: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA DO 
TIPO MENOR PREÇO. ATENDIMENTO Às REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. PRODUTO COM 
QUALIDADE SUPERIOR À MÍNIMA EXIGIDA. 1. Tratando-se de concorrência do tipo menor preço, 
não fere os princípios da isonomia e da vinculação ao edital a oferta de produto que possua 
qualidade superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado permaneça 
inalterado e seja atendido o requisito do menor preço. 2. Recurso ordinário não-provido. (STJ 
MS 15817 RS 200310001511-4,24  T rei. Mm. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 03.10.2005 p. 156) 

41. Portanto, desde que o novo produto atenda às especificações técnicas editalícias, 
apresente qualidade igual ou superior ao ofertado inicialmente, não represente 
prejuízo à competitividade para o certame e se revele vantajoso para a 
administração, não há óbice em aceitar o objeto de marca diferente, em 
conformidade ao art. 32  da Lei 8.666/93 e aos princípios da economicidade e da 
eficiência. 

42. Poderia ser o caso desta Municipalidade que existe essa possibilidade de 
alteração de marca, mas que ela não deve ser prevista no edital visto que caberá 
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MAXIMUS COMÉRCIO DE 
MERCADORIAS EM GERAL 

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más:' 

Eclesiastes 13:13-14 

ao fornecedor fazer uma solicitação informando a intenção de troca. 

43. Com  a devida vênia, pontuamos que tal justificativa deixa a desejar pois: 

a) Tem sido comum a esta empresa impugnante ter seus produtos devolvidos 
sob a alegação de que são de outra marca, ainda que toda a superioridade da 
marca substituta esteja comprovada por escrito. 

b) Impõe ao fornecedor um ônus excessivo para a efetivação do seu direito já 
que se sabe que o funcionário que recebe mercadorias em geral não possui 
conhecimentos jurídicos que o habilitem a fazer todo o raciocínio legal acima 
descrito. Com  isso, o fornecedor teria de peticionar à Procuradoria para que 
ela emitisse parecer opinando pela possibilidade da troca - trâmite 
burocrático que em nada beneficia a Administração ou o fornecedor. Pelo 
contrário: toma tempo útil de ambos. 

44. Além disso, qual o problema de constar a previsão de troca de marcas no edital? 
Haveria algum ônus para a Administração? Por certo que não. Não há motivos 
para que esse fenômeno não esteja previsto e regulado no instrumento 
convocatório. 

45. Desta feita, é a presente para requerer a retificação do edital a fim de que nele 
conste a faculdade do fornecedor de entregar produto de marca/origem diversa, 
desde que o gênero do bem licitado permaneça inalterado e seja atendido o 
requisito do menor preço. 

ESCLARECIMENTO RELATIVO À VALIDADE DA PROPOSTA 

46. O item 7.2.4 diz que a validade da proposta não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias. Quer isso dizer que, ultrapassados 60 dias e não havendo ordem 
de fornecimento, será a proposta desconsiderada em definitivo? 

47. Esclareça a administração qual é a interpretação e a aplicação prática dessa 
regra. 
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Laranja da Terra/ES, 06 de junho de 2019. 

J. 

MAXIMUS COMÉRCIO DE  
MERCADORIAS EM GERAL  

Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más." 

Eclesiastes 13:13-14 

ESCLARECIMENTO QUANTO AO TEOR DO DECRETO MUNICIPAL N2  173.  
DE 08 DE MAIO DE 2009  

48. O preâmbulo do edital informa que será ele regido, entre outras normas, pelo 
Decreto Municipal n° 173, de 08 de maio de 2009. Contudo, o teor de tal decreto 
não está anexado no edital nem pode ser acessado pelo site do Município. 

49. Desta feita, requer a impugnante que seja-lhe concedida cópia do referido 
decreto. 

DOS REQUERIMENTOS 

50. Tendo em vista o exposto, é a presente para requerer: 

a) O provimento dos pleitos anteriormente apresentados, dentro do prazo legal 
e anteriormente à ocorrência do pregão presencial; e 

b) A intimação/notificação do subscritor desta pelo correio eletrônico 
<maximuscomercioemgeral@gmail.com> ou pelo telefone (27) 99973-5527, 
seja por ligação audiofônica ou por mensagem de texto via WhatsApp ou SMS. 

Pede deferimento! 

MAXIMUS COMERCIO i1 ERC P IRIAS EM GERAL EIRELI 
Thimótí 'o Stabenow He/ker 

27.353.64010001-31 
MAXIMUS COMÉRCIO DE 

MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI ME 

Rua Carlos Srabenow, 434 - Centro 
Cep.: 29615-000 - Laranja da TeTa/ES 

rV? 	

J 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Processo n° 6757/2019 

Ref. Pregão Presencial n° 0032/2019 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N 9  0032/2019 

Trata o presente de resposta à impugnação apresentada pela Empresa MAXIMUS 

COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL encaminhada à Pregoeira Oficial da Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio, interposta contra os termos do Edital do Pregão Presencial 

acima epigrafado. 

O Edital impugnado tem por objetivo o registro de preços para a aquisição de gêneros 

alimentícios, materiais de limpeza e higiene, em atendimento às necessidades da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

o 	DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O aviso de licitação referente ao presente Pregão Presencial foi publicado no Jornal O Metro, 

no Diário Oficial Municipal do Estado do Espírito Santo (DOM/ES) e no site do Município em 

29/05/2019, com abertura prevista para o dia 11/06/2019. 

De acordo com o subitem 11.1, Capítulo Xl, do Edital, "Até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o presente Edital, mediante petição por escrito, protocolada neste 

órgão." 

Vemos que a impugnação fora protocolada nessa Prefeitura Municipal em 07/06/2019, 

portanto, tempestiva a impugnação apresentada. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPíRITO SANTO 

. DOS ARGUMENTOS DA EMPRESA IMPUGNANTE 

A empresa impugnante, em farto arrazoado, questiona os seguintes pontos: 

1) - DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EDITAL 

A seu ver deve o edital ser retificado para que possa constar estimativa de quantidades a 

serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes; estimativa de quantidades 

a serem adquiridas por órgãos não participantes; e, quantidade mínima de unidades a ser 

cotada, por item, no caso de bens, 

2) DA EXIGIBILIDADE DE AFE - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - 

PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPESA 

Alegam que os lotes 28, 29, 31, 32, 39, 41, 43 e 44 são produtos saneantes domissanitários 

para cujo fornecimento exige-se a obtenção de AFE - AUTORIZAÇÃO DE FUNICONAMENTO 

DE EMPRESA, conforme Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC n2. 16/2014. 

3) DO PRAZO PARA PAGAMENTO ETAXA DE JUROS EM CASO DE ATRASO 

Alegam a necessidade de inclusão no edital acerca da previsão do prazo para pagamento 

não superior a trinta dias; do índice de atualização monetária; e, da taxa de juros 

compensatórios em caso de inadimplemento ou pagamento impontual. 

4) CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Solicita a alteração do edital, pois não atende ao requisito contido no art. 40 da Lei 8.666/93 

que determina que o edital indicará o critério de reajuste. 

5) DA SUBSTITUIÇÃO DE UMA MARCA PELA OUTRA 

Solicitam também a alteração do edital para que possa nele constar a substituição da marca 

oferecida pelo mesmo produto de outra marca. 

6) ESCLARECIMENTO RELATIVO A VALIDADE DA PROPOSTA 

2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Questionam o item 7.2.4 do edital que nos diz que a validade da proposta não poderá ser 

inferior a 60 (sessenta) dias, se, então, ultrapassados 60 dias e não havendo ordem de 

fornecimento será a proposta desconsiderada em definitivo. 

7) ESCLARECIMENTO QUANTO AO TEOR DO DECRETO MUNICIPAL N. 173 DE 08 DE 

MAIO DE 2009 

Requer que lhe seja concedido cópia do decreto retro mencionado haja vista que no 

preâmbulo do edital faz menção ao mesmo, entretanto, não se encontra anexo àquele. 

É o relatório. 

1) - DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EDITAL 

Pois bem, a princípio é bom tecermos alguns comentários acerca do Sistema de Registro de 

Preços - SRP é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 

prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras pela Administração 

Pública. Após efetuar os procedimentos, é assinada uma Ata de Registro de Preços - ARP, 

documento de compromisso para contratação futura, em que se registram os preços, 

fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas. 

Ou seja, o SRP é um procedimento especial de licitação que se efetiva por meio de uma 

concorrência ou pregão sui generis, ou seja, específico, selecionando a proposta mais 

vantajosa, com observância do princípio da isonomia, para eventual e futura contratação 

pela Administração. 

Ressalta-se que o SRP não é uma modalidade de licitação como as previstas no art. 22 da Lei 

n° 8.666/1993 e no art. 10  da Lei n° 10.520/2002. Mas é uma maneira de realizar aquisições 

de bens e contratações de serviços de forma parcelada. Isso porque no SRP a Administração 

Pública não fica obrigada a contratar. 

A Lei n 2  8.666/1993, inciso 1, § 3, art. 15, estabelece que a licitação para registro de preços 

será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço. Posteriormente, a Lei 

g 10.520/2002, em seu art. 11, estabeleceu que as compras e contratações de bens e 

serviços comuns, quando efetuadas pelo SRP poderão adotar a modalidade pregão. 

3 
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O Decreto n2  7.892/2013 estabelece em seu art. 72  que a licitação para registro de preços 

será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço ou na modalidade de 

pregão e será precedida de ampla pesquisa de mercado. 

A Lei n 2  8.666/1993 estabeleceu em seu art. 15, inciso II, que as compras, sempre que 

possível, deverão ser processadas por meio de SRP. Considerando que a Lei de Licitações 

estabelece normas gerais, cabe a cada ente federativo estabelecer a sua respectiva 

regulamentação. Na esfera federal, o assunto é tratado pelo Decreto n 0  7.892/2013. 

O Município de Afonso Cláudio regulamentou o Sistema de Registro de Preços através do 

Decreto Municipal n2.  173/2009, e, estabelece as hipóteses em que a Administração Pública 

pode utilizar o SRP em seu artigo 42, vejamos: 

- quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 

parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para 

desempenho de suas atribuições; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Existem algumas vantagens em se utilizar o SRP. Dentre elas, a evolução significativa da 

atividade de planejamento organizacional, motivando a cooperação entre as mais diversas 

áreas; a possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e 

entidades podem participar da mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos ou serviços 

para o prazo de até um ano; e o aumento da eficiência administrativa, pois promove a 

redução do número de licitações e dos custos operacionais durante o exercício financeiro. 

Ainda, vale destacar que o uso do SRP permite a otimização dos processos de contratação de 

bens e serviços pela Administração; a solicitação de fornecimento ocorre somente quando 

surgir a necessidade em se adquirir os bens e serviços registrados; ausência da 

obrigatoriedade em se adquirir os bens e serviços registrados, em suas quantidades parciais 

ou totais; e vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos 

preços registrados. 
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Outros destaques são que o orçamento é disponibilizado apenas no momento da 

contratação; a celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados; o 

atendimento de demandas imprevisíveis; possibilita a participação de pequenas e médias 

empresas; maior eficiência logística; e possibilidade de controle pela sociedade, já que os 

preços registrados serão publicados para orientação da Administração, na imprensa oficial, 

conforme preconizado pelo § 2, art. 15, da Lei n2  8.666/1993. 

A realização de procedimento de contratação na Administração Pública deve ser precedida 

da fase de planejamento, e, em se tratando de contratação por SRP, alguns passos devem 

ser acrescentados ao conjunto de procedimentos: 

- Identificar as necessidades do órgão por meio de levantamento de informações; 

- Dimensionar quantitativamente e especificar qualitativamente essas necessidades; 

- Verificar as aquisições semelhantes em exercícios anteriores e a possibilidade de se 

estabelecer a padronização; 

- Identificar em qual das hipóteses do art. 42  do Municipal n2. 173/2009 estaria enquadrada 

a adoção do SRP; 

- Verificar se há órgãos interessados em participar da licitação para registro de preços, 

utilizando, preferencialmente, a Intenção de Registros de Preços - IRP; 

- Elaborar termo de referência contemplando as demandas do órgão gerenciador e dos 

órgãos participantes. 

O Sistema de Registro de Preços é conceituado por Sidney Bittencourt [BITTENCOURT, 

Sidney. Curso básico em licitação. Rio de Janeiro: Revan, 1998. p. 59],  diferenciando-o do 

procedimento tradicional de licitação, com a seguinte redação: 

É o sistema pelo qual a Administração Pública relaciona preços através de 

concorrência, a serem posteriormente utilizados em contratos, visando a aquisição 

de bens. 

Diferença da licitação comum: Na licitação comum seleciona-se um preço para 

determinado objeto, totalmente especificado no ato convocatório. No sistema de 

registro de preços, registram-se preços para compras futuras, que poderão ocorrer 

repetidas vezes, ou seja, os preços relacionados ficam a disposição da 

Administração que os utilizará tantas vezes quanto for necessário, nos limites do 

ato convocatório. 

Vantagens da adoção do sistema de registro de preços: Tal sistemática possibilita 

aquisições mais ágeis, com menos custos e desburocratizadas, suprimindo um sem 

número de licitações que busquem o mesmo objeto. 
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No Sistema de Registro de Preços, a licitante vencedora do certame, após a homologação do 

procedimento pela autoridade competente, assina uma Ata de Registro de Preços, onde 

estão ajustadas as condições para que a Administração, querendo, promova a efetiva 

contratação do objeto licitado. 

Feitas essas considerações no intuito de esclarecer o que é o sistema de Registro de Preços. 

O entendimento doutrinário dominante, como, por exemplo, de Marçal Justen Filho 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 122  ed. São Paulo: Dialética, 

2008) que se posiciona no sentido de que: 

numa licitação de registro de preços, os interessados não formulam 

propostas unitárias de contratação, elaboradas em função de quantidades 

exatas. As propostas definem a qualidade do produto e o preço unitário, mas as 

quantidades a serem adquiridas e a ocasião em que ocorrerá a aquisição 

dependerão das conveniências da Administração.  ( ... ) No registro de preços, a 

licitação destina-se a selecionar fornecedor e proposta para contratações não 

específicas, seriadas, que poderão ser realizadas durante um certo período, por 

repetidas vezes. A proposta selecionada fica à disposição da Administração que, 

se e quando desejar adquirir, se valerá dos preços registrados, tantas vezes 

quantas o desejar (dentro dos limites estabelecidos no ato convocatório)" (Grifos 

não originais). 

Esse também é o entendimento ratificado pela jurisprudência do TCU, conforme Acórdãos 

n. 4.411/2010-22Câmara, n.2  991/2009-Plenário e n.9  1100/2007-Plenário. 

Assim, resta claro que o uso do SRP se presta para as situações como a da contratação ora 

tratada, que traz em si certo grau de incerteza em relação a determinados aspectos, e a 

inviabilidade de se antever a quantidade exata de servidores a serem atendidos com a 

alimentação (marmitex), tendo em vista que a demanda de serviços externos é oscilante, 

bem como os serviços de limpeza da Secretaria, Necrotério e Rodoviária, que também é 

oscilante, conforme informação da Secretaria requisitante. 

Apesar disso, no que tange à especificação/descrição do objeto e da fixação dos 

quantitativos a serem contratados, de forma a subsidiar a precificação por parte das 

licitantes, cumpre destacar que a Secretaria requisitante demonstrou preocupação e zelo no 

momento de definir tais elementos, dentro do que era possível. 

Ao se promover a leitura do Edital e de seus anexos, mais especificamente o Anexo 1 do 

Edital, e itens 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10, se pode concluir pelo absoluto atendimento das 

disposições que regulam o assunto, insertas no art. 92,  do Decreto Federa s.Q 7.8/2013: 
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Art. 99  O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis 

n9  8.666, de 1993, e n9 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo: 

- a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do 

bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente 

adotadas; 

II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos 

participantes; 

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, 

observado o disposto no § 49 do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir 

adesões; 

Ou seja, a Secretaria requisitante definiu adequadamente as especificações do objeto, as 

quantidades estimadas de cada um dos itens e ainda a estimativa de quantidades a serem 

adquiridas por órgãos não participantes, sendo estes os elementos passíveis, naquele 

momento, de serem expressamente previstos no Edital Licitatório. 

Dessa forma, no que refere às situações hipotéticas aventadas, entendemos que fazem 

parte da essência do uso do SRP eventuais impactos na forma do licitante adquirir os seus 

produtos, tais como: tipo de negociação, reserva em depósito para cada item, compras a 

vista ou a prazo, dentre outras razões de cunho comercial - em razão da incerteza afeta a 

certos elementos e relacionada com a inviabilidade de se prever os quantitativos mínimos de 

contratações futuras -, além da possibilidade de, futuramente, a contratada poder se 

recusar a continuar a prestação dos serviços, desde que comprove que os preços de 

mercado tornaram-se superiores aos registrados, e que, por isso, não possui capacidade de 

honrar seus compromissos, segundo previsto no art. 19, do Decreto n.2  7.892/2013. 

Diante do exposto, consideramos IMPROCEDENTE a impugnação apresentada quanto a esse 

ponto. 

2) DA EXIGIBILIDADE DE AFE - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - 

PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPESA 

Pois bem, o artigo 32,  inciso III, da Lei n. 6.360/1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária 

a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 

Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, conceitua: 

Art. 39 - Para os efeitos desta Lei, além das definições estabelecidas is incisos 1, II, 

III, IV, V e VII do Art. 49  da Lei n9  5.991, de 17 de dezembro de 1973, o adotadas 

as seguintes: 
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VII - Saneantes Domissanitários: substâncias ou preparações destinadas à 

higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou 

públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo: 

c) desinfetantes - destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 

microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 

d) detergentes - destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e 

vasilhas, e a aplicações de uso doméstico. 

A análise dos conceitos permite compreender se tratar a impugnação referente a saneante 

domissanitário que consiste em substância química voltada à higienização, desinfecção e 

desinfestação de ambientes. 

Os tens/lotes impugnados foram assim classificados: 

Item Lote Especificação 

00028 	 - 00028 	 -- Detergente em pó cx c/ 01 kg cada 

00029 00029 Água 	sanitária 	embalagem 	de 

1000 ml cada boa qualidade 

00031 00031 Desinfetante 2 It vários aromas de 

boa qualidade 

00032 00032 Detergente 	líquido 	neutro, 

embalagem com 500 ml 

00039 00039 Papel 	higiênico 	folha 	simples, 

picotada, na cor branca, em rolo 

não reciclado, pacote com 04 rolos 

de 60 m x 10 cm cada - boa 

qualidade 

00041 00041 Luva 	multiuso 	taqmanho 	g, 

resistente, boa qualidade 

00043 00043 Álcool gel 70 % embalagem de 01 

litro - boa qualidade 

00044 00044 Sabão em barra glicerinado pacote 

com 05 unidades de 200 gr - cada 

boa qualidade 

Os produtos elencados nos lotes classificam-se no conceito de saneante domissanitário, com 

exceção dos lotes/itens 00039 e 00041. 

8 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Dessa forma, necessário se faz a exigência da apresentação de "Autorização de 

Funcionamento da Empresa - AFE", emitido pela ANVISA, para os lotes/itens 00028, 00029, 

00031, 00032, 00043 e 00044. 

Observe-se que o objeto do edital conta com grande quantidade de produtos, e a sua 

entrega e comercialização é por atacado, como a característica do edital é a compra por 

atacado, em grande quantidade e os produtos licitados são controlados pela ANVISA, o 

edital somente poderá permitir a participação de empresas aptas a realização do objeto. 

O artigo 22  da Lei n 2  6.360/1976, registra: 

"Art. 2 - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, 

purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir 

os produtos de que trata o Art. 12 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." 

Dispõem os arts. 50 e 51 da mesma Lei: 

"Art. 50 - O funcionamento das empresas de que trata esta Lei dependerá de 

autorização do Ministério da Saúde, à vista da indicação da atividade industrial 

respectiva, da natureza e espécie dos produtos e da comprovação da capacidade 

técnica, científica e operacional, e de outras exigências dispostas em regulamentos 

e atos administrativos pelo mesmo Ministério. Parágrafo único. A autorização de 

que trata este artigo será válida para todo o território nacional e deverá ser 

renovada sempre que ocorrer alteração ou inclusão de atividade ou mudança do 

sócio ou diretor que tenha a seu cargo a representação legal da empresa. 

"Art. 51 - O licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos industriais 

ou comerciais que exerçam as atividades de que trata esta Lei, dependerá de haver 

sido autorizado o funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde e de serem 

atendidas, em cada estabelecimento, as exigências de caráter técnico e sanitário 

estabelecidas em regulamento e instruções do Ministério da Saúde, inclusive no 

tocante à efetiva assistência de responsáveis técnicos habilitados aos diversos 

setores de atividade." 

Devendo, a exigência de apresentação de "Autorização de Funcionamento da Empresa - 

AFE", emitido pela ANVISA, para os lotes/itens 00028, 00029, 00031, 00032, 00043 e 00044, 

ser incluída no edital, portanto. 

3) DO PRAZO PARA PAGAMENTO ETAXA DE JUROS EM CASO DE ATRASO 

A Lei 8.666/93, que regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

9 
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No que tange ao pagamento das obrigações contraídas pela Administração Pública, o art. 40, 

XIV, em seus incisos da Lei Geral de Licitação determinou as condições que devem ser 

fielmente cumpridas pela Administração que tem o dever de cumprir as prestações 

assumidas, no prazo e condições estabelecidas. 

O art. 40 determina com obrigatoriedade o conteúdo do edital, e dentre os assuntos, 

contempla como condições de pagamento: 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 

nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia 

e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da 

abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela; 

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros; 

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final 

do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, 

por eventuais antecipações de pagamentos; 

A Lei Geral de Licitações e Contratos, obrigada o redator do edital, observar em seu 

conteúdo as condições de pagamento estipulada pela lei, lembrando que pelo princípio da 

legalidade de observância obrigatória pela Administração Pública, os atos praticados pelo 

agente público têm que estar em consonância com a lei. 

Se a lei determina o conteúdo que deverá conter no edital, no momento em que o agente 

público descreve o conteúdo do mesmo, sem dúvida é um ato vinculado no qual a lei 

estabelece todos os requisitos e condições de sua realização. 

Razão pela qual se deve incluir no presente edital o item 17.1.1, o que segue: 

17.1.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes 

termos: 

12 	ND 
VM = VFX—x-- 

100 360 
Onde: 

VM = Valor da Multa Financeira 
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VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso 

ND = Número de dias em atraso 

4) CRITÉRIO DE REAJUSTE 

A Ata de Registro de Preço é o compromisso celebrado entre o particular e a Administração 

Pública, com prazo determinado - podendo ser de no máximo 12 (doze) meses e que não 

enseja na garantia de que o objeto e o quantitativo registrado será efetivamente contratado. 

Serve como um instrumento no qual as partes acima mencionadas garantem as condições da 

contratação, no prazo de vigência da referida Ata. De tal sorte, em sendo demandado pela 

Administração Pública, no prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, o objeto 

registrado, o particular que a firmou, encontrar-se-á compelido a contratar nos exatos 

termos da Ata Registrada. 

Ocorre que a vigência da Ata de Registro de Preço não guarda qualquer vinculação com a 

vigência do Contrato Administrativo, portanto, uma Ata de Registro de Preço com vigência 

de 12 (doze) meses, poderá, em seu décimo primeiro mês de vigência, ensejar uma 

contratação com vigência, também, de 12 (doze) meses, fato que configurará um 

compromisso de 23 (vinte e três) meses nas mesmas condições vigentes à época da 

elaboração da proposta comercial. 

Ao analisarmos as disposições contidas no Decreto Federal de n. 7.892/2013, podemos 

verificar as seguintes regulamentações: 

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

d do inciso II do caput do art. 65 da Lei n 8.666, de 1993. 

Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

§ 12 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

§ 22 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduakr seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 
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Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

li - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo único - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 

Ao que vemos referido Decreto n2  7.892, de 23 de janeiro de 2013, previu a revisão de 

preços sem que tenha sido mencionada a possibilidade de atualização dos preços 

registrados. Redação esta que fora repetida em nosso Decreto Municipal 173/2009. 

Certamente, tal aspecto da regulamentação suscita a seguinte dúvida: é possível prever o 

reajustamento de preços registrados em ata? A resposta não é tão simples e merece alguns 

esclarecimentos. 

Primeiramente, o Decreto n2  7.892/2013 não previu o reajuste dos preços contidos na ata 

de registro de preços. Previu, em verdade, a possibilidade de revisão dos preços em razão da 

incidência de áleas extraordinárias e extracontratuais indicadas no art. 65, II, d, da Lei n 

8.666/93, conforme acima transcrito. 

Ainda assim, o procedimento para essa revisão deverá obedecer aos ditames dos arts. 18 e 

19, que estabeleceram, apenas, a possibilidade de revisão com o objetivo de assegurar a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado se houver a concordância do 

fornecedor. 

Isso porque o art. 19 não autorizou a revisão para viabilizar acréscimos de valor. Quando o 

preço de mercado torna-se superior aos preços registrados, o procedimento previsto pelo 

art. 19 é convocar os demais fornecedores para contratar com preços inferiores aos do 

mercado (art. 19, II), se o fornecedor original não puder cumprir o compromisso e houver 

comunicado essa impossibilidade em data anterior ao pedido de fornecimento (art. 19, 1). 

Nesse caso, comprovada a veracidade dos motivos alegados, o fornecedor original será 

liberado do compromisso assumido e a Administração Pública estará autorizada a contratar 

os demais fornecedores, desde que obedecida a ordem de classificação. Se nenhum dos 
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fornecedores concordar com a manutenção dos preços em patamares inferiores aos 

praticados no mercado, a Administração Pública deverá revogar a ata de registro de preços 

(art. 19, parágrafo único), ou melhor, deverá revogar o registro do preço do fornecedor. 

Como se vê, a despeito da determinação legal para que o decreto regulamentador 

estipulasse um sistema de controle e atualização dos preços registrados, não houve previsão 

expressa no decreto das condições nas quais os preços registrados em ata poderiam ser 

atualizados (reajustados). Houve apenas a previsão de revisão dos preços naqueles 

patamares. 

Com isso, fica evidente que, por ora, não há autorização legal para a atualização direta dos 

preços registrados na própria ata. 

Razão pela qual, tratando-se o procedimento de um registro de preços entende que não é 

pertinente as alterações sugeridas, razão pela qual, nesse ponto o edital deve ser mantido 

como está. 

5) DA SUBSTITUIÇÃO DE UMA MARCA PELA OUTRA 

Não tem o menor cabimento a presente alegação, eventual substituição do objeto licitado - 

se levada a efeito objetivamente e sem a avaliação esgotável das particularidades do caso 

para o atendimento ao interesse público - violaria os princípios que regem as licitações, de 

acordo com os enunciados do art. 39  e art. 41, da Lei n 9. 8.666/93, in verbis: 

"Art. 3. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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." (realce nosso); e 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada." 

Sobre o assunto, Mário Cammarosano in Aumentos quantitativos e qualitativos do contrato 

e limites do artigo 65 da Lei n9  8.666/93. ILC - Informativo de Licitações e Contratos, v. 4, n. 

41, jul. 1999. p. 520-523, explica: 

Em se tratando de contratos decorrentes de licitação, as alterações contratuais 

reclamam acentuada cautela, em razão mesmo das finalidades dos certames 

licitatórios que não se pode burlar, quais sejam: garantir a observânciao princípio 
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constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração (art. 32,  caput). Destarte, não burlar a licitação, atentar sempre 

para as finalidades de interesse público, e observar as demais prescrições legais é o 

que se impõe ao administrador público. 

A empresa que vence o certame está adstrita aos fins que se destinam o contrato ora 

celebrado com a Administração Pública. Ao aceitar o encargo de fornecimento do produto 

nas especificações e marca  contidas no ato convocatório de licitação, a empresa sujeita-se 

às disposições contratuais de um acordo subjugado à disciplina do direito público e, mais 

especificamente, às prerrogativas do Poder Público decorrentes das cláusulas exorbitantes. 

Ademais, o ajuste ora firmado tem característica de um contrato de adesão que é elaborado 

unilateralmente pela Administração Pública e se subordina às regras previstas no ato 

convocatório de licitação (pelo qual se oferta aos interessados determinado objeto, fixando, 

previamente as condições em que se pretende contratar). Noutras palavras, o particular, de 

antemão, conhece as regras e condições do contrato, aceitando-as por força da assinatura 

espontânea do contrato. 

Razão pela qual incabível tal pedido para alteração do objeto/marca do contrato, devendo-

se o edital ser mantido da forma como esta, com relação a esse ponto. 

6) ESCLARECIMENTO RELATIVO A VALIDADE DA PROPOSTA 

Inicialmente, é importante diferenciar a proposta ofertada pela licitante em um 

procedimento licitatório, da ata de registro de preços, que será firmada após a homologação 

do certame. 

A proposta, apresentada pela interessada em ser contratada quando da licitação, é o 

documento através do qual a empresa privada oferece à Administração Pública determinada 

possibilidade de contratação (seja de produto ou de serviço) em determinadas condições. 

Essa é a definição apresentada por Paulo Boselli [BOSELLI, Paulo. Como ter sucesso nas 

licitações. São Paulo: Edicta, 1998. p. 176. p. 1761: 

As propostas são as condições, apresentadas pelas proponentes, para a execução 

do objeto da licitação, indicando cada qual o seu modo de realização e preço, na 

forma e conteúdo exigidos no edital ou na carta-convite. A proposta pode ser 

acondicionada em um único envelope, o envelope de número 2, ou dividida em 

dois envelopes, o de número 2 com a proposta técnica e o de núme Â 3 com a 

proposta comercial, quando se tratar de licitação de "melh; 	écni " ou de 

"técnica e preço". 
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De novo, o envelope de proposta (ou os envelopes de proposta técnica e de 

preços, se for o caso) precisa conter rigorosamente tudo o que for solicitado no 

edital para essa fase, tal qual foi exigido no instrumento convocatório. 

Essa proposta apresenta as características da execução do objeto e possui, assim, uma 

validade durante a qual a licitante está obrigada a cumpri-Ia. 

Essa proposta é o documento válido para o período que tramitar o procedimento licitatório. 

Após a homologação do processo haverá a assinatura do contrato (se a proposta ainda 

estiver válida ou tiver sua validade estendida pela licitante). 

Após a assinatura do contrato, não há mais a necessidade de validade da proposta. Aquele 

instrumento comercial já cumpriu o seu papel, que era apresentar as condições e valores à 

Administração. Agora, o instrumento que cria o vínculo entre as partes é o contrato e este 

pacto será mantido até o final da vigência do contrato administrativo firmado. 

No caso do Sistema de Registro de Preços, a licitante não firma um contrato logo após a 

homologação do certame, mas sim uma ata de registro de preços. 

Assim como no caso dos contratos, após a homologação do procedimento licitatório e 

assinatura da ata de registro de preços, o instrumento que regula o vínculo entre a 

Administração e a empresa privada será a ata de registro de preços e não mais a proposta. 

Logo, ainda que expire o prazo de validade da proposta, a licitante não poderá se negar a 

fornecer, utilizando tal argumento, visto seu compromisso agora está regulado pela ata de 

registro de preços e não mais pela proposta comercial apresentada na licitação. Ao firmar a 

ata de registro de preços, a empresa estende as condições apresentadas na sua proposta 

pelo prazo de validade da ata de registro de preços, fazendo com que o prazo fixado na 

proposta não guarde mais nenhuma relação com o acordo comercial estabelecido entre as 

partes. 

Razão pela qual entende-se por esclarecido a validade da proposta. 

7) ESCLARECIMENTO QUANTO AO TEOR DO DECRETO MUNICIPAL N. 173 DE 08 DE 

MAIO DE 2009 
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aÀÇ) 
ciberia Pago o 'Zrz. 

Procuradora Municip 
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Uma vez que o Decreto não se encontra como um anexo ao Edital, sugere-se que o mesmo 

seja incluído, dessa forma, não sendo possível, que o mesmo seja enviado através de email 

ao Requerente. 

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, entende essa Procuradoria que a presente Impugnação deve ser acatada 

em parte, devendo ser incluído no presente edital: 

2) exigência da apresentação de "Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE", 

emitido pela ANVISA, para os lotes/itens 00028, 00029, 00031, 00032, 00043 e 00044. 

3) o item 17.1.1: 

17.1.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes 

termos: 

12 	ND 
UM = VFX 	 X 

100 360 

Onde: 

VM = Valor da Multa Financeira 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso 

ND = Número de dias em atraso 

Devendo, mater-se o Edital inalterado com relação aos outros pontos alegados, pelas razões 

já expostas. 

É o nosso parecer. 

Afonso Cláudo/ES, 19 de junho de 2019. 
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