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IMPUGTiAçÃO AO EDITAL

Não andou com o costumeiro acerto a Comissão de Licitâção dessa

Concorrência, uma vez que inseriu no edital disposições que limitam a compêtitividade, em total afronta

ao disposto na lei ns 8.666/93.

A impugnante deseja participar do presente certame para ofertar o ITEM 5

lote x BALAtr{ÇÁ VOU EQUIPAMEÍ{TO , Porém, ao analisar o Edital publicâdo, notou-se a exigência de

documento em afronta alei 8666/93

Trata-sê do:

Quando se tratar de Equipamentos/Produtos Médicos, que não estão sujeitos ao regime dâ
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, náo registrados e não
cadastrados, deverão conter as EspecificaÉo dos Equipamentos/Produtos OÍertados,
menôionando marca, modelo e declarando-se dispensados ao invés de mencionar o número do
Registro no Ministerio da Saúde.

Quando se tratar de Equipamentos/Produtos Médicos, sujeitos ao regime da ANVISA - Agência

Nacional de Vigilânciâ Sanitária, a empresa vencedora devêrá fornêôer no ato da entrêga dos

Equipamentos/Produtos, o Certificãdo de Boas Práticas de FabÍicaÉo, conforme resolução

vigente da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A EMPRESA KCRS é lsenta de cadastro C.E.V.S e Licença de Funcionamento na Vigilância

Sanitária conforme portaria CVS m. 01, de 22 de ianeiro de 2007, conÍorme se comprova da Declaração

da Vigiláncia SanitáÍia E RESPOSTA DA ANVISA que segue em anexo, consequentemente sendo ISENTA

OE REGIÍRO NA ANVISA, DE AUTORIZAçÃO OE FUNCIONAMEITTO EXPEDIDA PEIA SECRETARIA

NAC|ONAL DE VtGtLANCtA SANTTÁR|A E UCENÇA SANTTÁR|A ESTADUAT OU MUNtCtPAt, posto que é

êmpÍêsâ dê comêÍcio dê equipamentos de mêdição (bâlançâs) e âté porquê AS BALANçAS são isentas

de registro no óÍgão da sãúdê, pois os equipamentos não se encontram classificado na Tabêla de

codificação de produtos médicos constantes na RDC 185 de 22h0lql, conÍoÍme disposto no art. 25,

1e., da Lei ne 6.360, de 23 dê setembro de 1976 e NOTA TÉCtuCA N" O3I2012/GQU|P/GGTP§/ANV|SA.

(DOCUMENTOS ANEXOS).

Criada pela Lei ne 9.782. de 26 de ianeiro 1999, a Agência Nacional de

2»t§Ltlltt

Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob regimê especial, ou sê.ia, uma agência reguladora que



PÍocesso ri

?u

tem como campo de atuação todos os setores rêlacionâdos a produtos e serviços que possam aÍetar a

saúde da população brasileira. Sua competência abrange tanto a regulação sanitária quantoâ rêgulação

econômica do mercado. Além da atribuição regulatória, também é responsável pela coordenação do

Sistema Nacional de Viei lância Sanitária SNVS de forma intesrada com outros órsãos Dúblicos).

relacionados dirêta ou indiretamente ao setor saúde. Na estrutura da dmin ica federal a

Anvisa encontra-se vinculada ao Ministério da Saúde e intesra o Sistema Único de Saúde {SUS).

abso ndo seus rincípios e diretrizeso

O § le Art.8s LEI Ns 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999 definê os bens e

produtos submetidos ao controle e Íiscalização sanitária pela Vigilancia:

Art.8e lncumbe à Agêncio, respeitodo o legísloção em vigor, regulomentor,
controlor e fiscolizor os produtos e serviços que envolvom risco à soúde
público.

§ 7e Considerum-se bens e prcdutos submetidos oo controle e frscolizefu
sonitório oelo Aoêncio:

l- medicomentos de uso humono, suos substincios otivds e demois insumos,
processos e tecnolog ios;

ll - olimentos, inclusive bebidos, óguos envosodos, seus insumos, st!os

embologens, ddítivos dlimentores, limites de contominontes orgônicos,
resíduos de ogrotóxicos e de medicomentos veterinários;

lll - cosméticos, produtos de higíene pessool e perfumes;

lV - soneontes destinados à higienização, desínfecçõo ou desinfestoçõo em
ombientes domicilíores, hospítolores e coletivos;

V - conjuntos, reogentes e insumos destinodos o diognóstico;

vl - equipamentos e moteriois médico-hospitolores, odontológicos e

hemoterópicos e de díagnóstíco lqborotoriol e por imdgem;

Vll - imunobiológicos e suas substâncios otivas, songue e hemoderivddos;

V l - órgãos, tecidos humonos e veterínários para uso em transplontes ou
reconstituições;

lX - rcdíoísótopos poto uso diognóstico ín vívo e rodioÍórmocos e produtos

radiootivos utilizodos em diognóstico e teropia;

X - cígorros, cigorrílhos, chdrutos e qudlquer outro produto Íumígero,
derivodo ou não do toboco;
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Xl - quoisquer produtos que envolvom d possíbilíddde de riscoà saúde, obtidos
por enqenhorio genético, por outrc procedímento ou aindd submetidos a

Íontes de rodidção.

A RESOT UçÃO DA D|REÍOR|A COLEG|AOA DA ANVTSA-RDC Ne 16, DE 1" DE

ABRIt DE 2014 dispõe sobÍe os Critérios para Pêticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE)

e Autorização Espêcial (AEl de Empresas:

Art. 2e Pora eÍeitos desta Resolução sõo odotadas ds seguintes deÍinições:

l- outoridode sanitária: Agêncio Ndcionol de VigiÊncio Sqnito o e
entes/órgãos de vigihncia sanitárío dos Estodos, do Distrito Federol e dos
Munícípios;

ll - Autorizoção de Funcionomento IAFE): oto de competência da Agêncio
Nocionalde Vigilância Sanitóría, contendo outorização poro o funcionomento
de empresos ou estobelecimentos, instítuições e óryãos, concedído medidnte
o cumprímento dos requisitos técnicos e ddministrqtivos constantes destq
Resolução;

Xlll - li(:€nço sonitária: documento emitido pelq autotidode sonitótio
competente dos Estodos, do Distrito Federol e dos Municípios, onde constam
os qtividodes sujeitqs o vigilôncio sonítório que o estobelecimento está opto o
exercet;

XV - outoridode sanitário: Agêncio Nocíonol de VígiÊncio Sonítário e

vigílôncia

sonitário dos Estados, do Distrito Federol e dos Municípios;

Art. 3e A AFE é exigida de coda empresa que realiza as ottvidodes de
ormdzenomento, disttibuição, embolagem, expedição, exportoção,
ertrução, Íabricação, Írocionomento, importoção, produção, puriÍicdção,
reembologem, síntese, tronsÍomdção e trdnsporte de medicdmentos e

insumos Íarmocêuticos destinodos a uso humano, cosméticos, produtos de
higiene pessool, perlumes sdneontes e envdse ou enchimento de gdses

medicinois.

Art. 5" Nõo é exigido AFE dos seguintes estobelecimentos ou empÍesos:
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| - que exercem o comércio vorejisto de produtos poro saúde de uso leigo;

- Íiliais que exercem exclusivamente atividqdes odministrotivos, sem
ormozenomento, desde que o matriz possua AFE;

lll - que realizom o comércio varejista de cosméticos, produtos de hígiene
pessool, perfumes e soneontes;

lV - que exeÍcem exclusivomente otividddes de fobricoção, distribuiçõo,
drmozenomento, embologem, exportdçõo, Írocionomento, tronsporte ou
importoção, de motérids-Nimas, componentes e insumos não sujeitos o
controle especiol, que são destinados à lobricoção de produtos poro soúde,
cosméticos, produtos de higiene pessoal, perÍumes e soneantes; e

V - que realizam exclusivomente o instolqção, monutenção e ossístêncio
técnico de equipomentos pdrd saúde.

A êmpresa não está obrigâda a AFE iunto a Anvisa conforme lêtistação

acima e informações no próprio site dâ anvisa:

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Setor+Reg

ulado/O+que+voce+precisa/Autorizacaorde++Empresas+.

+AFE+e+AE/2+Obrigatoriedade+de+AFE+e+AE

AÍim de elucidaÍ a situaÉo para enquâdÍamento de produtos considerados

para Saúde a Anvisa publicou a NOTA TÉCNICA N' 03/2012lGQU lPlGGTPS/ANVISA que serve como guiâ

oÍientativo às empresas para o peticionamento de Registro/Cadastramento tendo como bãsê â lN

02/201l.Considerando; . a lnstrução Normâtiva ne 02, de 31 de maio de 2011 apresenta a relação de

equipamentos médicos e materiais de uso em saúde que não se enquadram na situação de cadastro,

permanecendo na obrigatoriedade de registro na ANVISA; . a RêsoluÇão da Dirêtoria Colegiada - RDC ne

- 24, de 2l de Maio de 2009, estabelece o âmbito e a forma de aplicação do regime do cadastramento

pâra o controle sanitário dos produtos para saúde; . a lnstrução Normativa - lN ne 13, de 22 de Outubro

de 2009, dispôe sobre a documentação para registro de equipamentos médicos das Classes de Risco I e

ll; . a 6"1,n t-o r" orodutos para saúde expressa na RDC ne 185, de 22 de outubro de 2001 e no MANUAL

PARA REGULARTZAçÃO DE EaUTPAMENTOS MÉDICOS NA ANVISA, da GQUIP (Gerência de

Equipamentos);. o produto ou processo de fabricação na qual pode apresentar risco à saúde do

consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos; E, finalmênte, a dificuldade de enquadramento

de díversos produtos a gerência por mêio desta nota técnica esclarece o entendimento sobre o

enquadramento sanitário dê diversos produtos.

Produtos não Considerados Produtos para 5aúde:
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1. Balança Antropométrica

2. Balançâ Eletrônica para Estabelecimentos para saúde

3. Balança de Bioimpedância (Doc. anexol

Os produtos estão obrigados a aprovação do INMETRO (INSTITUTO

NACIONAL DE METROLOGIA). AÍnda, há que se ressaltar que a empresâ respeita as normas do Ministério

da Saude (Anvisa) e o fato da ausência da obrigatoriedadê do registro não afetará em nada a qualidade

dos produtos e nem a seguÍança do mesmo, uma vêz que o recebimento definido se daÉ pela Equipe

Técnica, devidamentê qualifi cada.

Ainda a fim de êlucidar mêlhor sobre o assunto a recorrentê apresenta iunto

ao presente recurso a Vigílância Sanitária e LicitaÉo Pública quê pode ser obtida iunto ao site da anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/f c9a4b00474591589989dd

3fbc4c6735/cartilha_licitacao,pdf?MOD=AJPERES em quê consta todas as regras para exigência de AFE

nas licitações sêndo que o item 3 - PROOUTOS SUJEÍTOS A REGIME DE vlGlúNCIA SAN|TÁRIA consta

claramentê:

Alguns outros moteriois e equipomentos, como amolgamodor odontológico,
biombo hospitolor e negotoscópío, entre outtos, opesor de suos

coructerísticds, não são submetidos o regime de Vigilância Sdnitário,
portdnto não são nem registrodos nem codosttodos. Assim sendo, não
poderí ser exigido nos dtos convocotórios de licitoçõo o Registro ou o
Certilicodo de Dispensd de Registro dos mesmos, A reloção dos moteriois e
equipomentos não sujeitos o regime de vigilância sanitário encontrd-se

publicado no endereço
e nquod ro me nto / i n d e x, htm.

w w w. a n v i s a. q o u- b r / p f O dULO S a A d e /

Não pode a licitâção exigir um documento para a empresa KCRS que a Lei

não obriga a êmpresa a possuir. No que tange a exigência do Registro no Ministério da Saúde - Agência

Nacionalde Visilância Sanitária (ANVISA) PÁiiÀo mM 5 btê x BALAIçA BAIÂIIçA VOU EQt lPArtlElÍÍO

que participaremos esclarecemos que o ramo de atividade exercido pela mesma, é isenta de Licença de
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Funcionamento e Cadastro neste orgão, conforme documento do MÍnistério da Saúde conforme

documento iá juntado, e os prod utos fd bricados e comercializados, não são passiveis de registro junto a

ANVISA/ Ministério da Saúde, pois os equipamentos não se encontram classificado na Tabela de

codificação de produtos médicos constantes na RDC 185 de 22/f0/0f, portanto são isentos de registro

conforme disposto no art.25, 1e., da Lêi ne 6.360, de 23 de setembro de 1976:

Art. 25, Os opdtelhos, instrumentos e qcessórios usodos em medícina,

odontologia e atividodes oÍins, bem como nqs de educoçõo flsíca,

embelezomento ou correção estético, somente poderão ser Jobricodos, ou

impottddos, pord entregd do consumo e exposiçõo á vendo, depoís que o

Mínistério do Soúde se pronuncior sobre q obrigqtoriedode ou não do rcgistro.

79 Estorão dispensodos do registro os oporelhos, instrumentos ou acessórios

de que troto este ortígo, que Íigurem em reloções poro tol Íim eloborddas pelo

Mínistérío do Soúde, Íicdndo, porem, sujeitos, poro os demoís {eitos desto Lei

e de seu regulomento, o regime de vigilôncia Sanitárío.

Nêste sentido, dispõê a portaria ne 543, de 29 dê outubro de 19997, da

Secretaria dê Vigilânciâ Sanitária do Ministério da Saúde a respeito dos equipamentos dispensados de

retistro:

"Aprovar o reloção constdnte do onexo l, que com esta boixo, dos oparelhos,

instrumentos e acessórios usodos em medicino, odontologio e otivídodes

afins, bem como nos de educoçõo Íísico, embelezomentos ou correção

estético, dispensqdos de regístro no órgão de vigilôncio sqnítário do

Ministério do Soúde, mos sujeitos as demqís oções de controle sonitório com

produtos corrclotos, pelos órgõos competentes de vígilôncío Sonitório."
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Sendo assim, o respectivo registro ou cêrtificado de isenção para os itens

acima relacionados não podem ser exigidos considerando o fato de fazerem parte do Anexo l- Relação

de artigos e equipamêntos médicos-hospitalares, de educação física e esportê ê de estética isentos de

registro.

Quanto aos atens Balança Digital por não serem considerados produtos para

a saúde, não há a obrigatoriedade da apresentação do Registro no Ministério da 5aúde ou certificados de

isênção para tais itens ê tempouco para a êmptesa.

Portanto- veriÍica-se oue não faz necessária a exisência do Certificado de

lsencão de Resistro no Ministério da Saúde (ANVISA) dos produtos em pauta. e seus anexos sao

Consequentemente, exigir a apresentação de REGISTRO OU AFE para

€mpresa que a Lei não exige afronta o seguinte dispositivo da Lei 8.566, de 21 de Junho de 1993, que

regulâmenta o art. 37, inciso XXl, da Constituição Federâ1, institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública e dá outras providências, Afinal, os atos administrativos estão vinculados à

legislação por força do princípÍo da legalidade estampado na Constituição Fêderal, segundo o qual:

Aft- 5O

ll - ninguém será obigado a fazq ou deixaÍ de fazet alguma coisa

senão em virtude de lei;

A administração quando da elaboração e iulgamento da Licitação, dêve

rêspeitar as normas estabelecidas na Constituição tederal e têi 8656/93.

At. 37. A administração pública direta e indireta de gualquet dos

Poderes dd União, dos Esúados, do Disttito Federal e dos

Municípios obedefeá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao

seguinte:

claros quanto a sua isencão.
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XXI - ressalvados os casos especificados na legistação, as oôÍas,
seÍvrços, compras e alienações seÍâo contratados mediante
píocesso de licitaçáo pública que assegure igualdade de

condições a todos os concofientes, com cláusulas que estabeleÇam

obrigações de pagamento, mantidas as condições etetivas da

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências

de qualiÍicação técnica e econômica indispensáveis à ganntia do

cumprimento das ob gações.

Sendo assim, se náo há imposiçáo legal ou prática que dê

amparo à exigência, realizá-la afrontará ao supracitado princípio da legalidade, segundo

o qual - repila-se - "ninguém será obÍigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa

senão êm virtude de lei" (Art. 50, inc. ll, da Constituiçáo Federal).

Ou seja, somente é admissível e lícita a exigência prevista pela

Lei e que seja indispensável para garantir a execuçáo do objeto, razáo pela qual

qualquer exigência que extrapole o limite definido pela ConstituiÉo Federal dêverá ser

rechaçada, uma vez que, injustificadamente, frustrará a eompetiçâo, impedindo a

participaçao de muitas pessoas capazes de executar o objeto, o que também afronta o

seguinte dispositivo da Lei 8.666/1993:

Art- 30-

§ 1o. É vedado aos agenres púôrrcos.

I - admitit, prever, incluir ou tolerar, ros aÍos de convocação,

cláusulas ou condições que comprometdm, restrinjam ou

frustrem o seu caráter compelitivo, inclusive nos casos de

sociedades coope rativas, e estabeleçam preietências ou disÍirrçôes

em ruzão da natuâlidade, da sede ou domicílio dos licilantes ou

de qualquer outn circunstância impertinente ou irrelevante para

o especííico objeto do contrato, ressalvado o dlsposÍo nos §§ 5e a

12 deste artigo e no art. ? da Lei rP 8.248, de 23 de outubro de 1991;

Náo se olvide, outrossim que a Íinalidade da licitaÉo, segundo o supracitado artigo 3o

da Lei 8.666 é a seleÉo da proposta mais vantajosa para a Administraçáo. Senáo

vejamos.

t'hát
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\ft. 30. A licitaçáo destina-se a ganntir d observáncia do princípio

constitucional da isonomia, a seleção da proposla mais vantahsa
paÍa a administração e a promoção do desenvolvimento nacional

sustenfáye/ e será processada e julgada em e.s,7ita coníormidade

com os pdncipios óásicos da lqalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,

da vinculação ao in§rumento convocatório, do julgamento objetivo e

dos que lhes sáo correlatos.

Sobre este tema, ensinou Maria Sylvia Zanella Di Pietro que

"O obietivo primeiro da licitacão é selecionar a melhor proo,osta.

Tirat da Administracão possibilidade é rcvestit o

procedimento de um rioor desnecessáÍio (...)".

Nesta esteira, cabe transcrever a elucidativa liçâo do Profêssor Celso Antônio

Bandeira de Mello, ao traçar os perâmetros da aplicação prática do supra mencionado princípio, in Curso

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 14e ed., 2002, pá9s.4741475, que leciona:

"O princípio da igualdade implico o dever não dpenas de

trutar isonomicomente todos os que dÍluíÍem ao certdme, mos tdmbém o de ensejor oportuniddde de

disputáJo o quoisquer interessados que, deseiondo dele garticiDor, podem oferecer os indispensáveis

condicões de qaruntid. é o oue prevê o iá rcÍerido ort. 37, Xxl, do Terto Constitucionol. Aliás, o § 7e do

ott. ie do Le i 8.666 proíbe que o ato convocotório do cefto4e oll\it!,pGyejg.l4ellogLtglele ç!éusulgs

ou condicões caoozes de Írustror ou restÍinqir o coráter competitivo do procedimento

licitató rio,..".l a.nos so ).

Ainda nesse sentido a Licitação deve obedecer a norma aposta no

parágrafo único, do artigo 40, do Decreto ne 3.555/00:

"As nomos disciplinois do licitoção serão sempre interpretddqs em

fovor do omplíoçõo do disputo entre os ínteressodos, desde que nõo

comprometem o interesse da Adminístrdção, a Jínalídode e a

seguronça do controtoçõo."
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de agir com obedíêncid oo princípio dq ímpessoolidade. [...] O princípio dd isonomio do Administração não

necessíta paru seu Íundamento, do invocoção de cânones de ordem moroL Jutidicdmente se estribo na

convincente rozão de que os bens monipulodos pelos órgõos odministrotivos e osbeneJícios que osserviços

públicos podem propicior sõo bens de toda comunidode, emboro por elo geridos, e benefícios q que todos

igualmente fozem jus, uma vez que os Podetes Públicos, no Estodo de Díreito, são simples órgõos

representontes de todos os cidqdãos".

E continua lecionando quê Princípio da lsonomia nos processos

licitatórios

"o princípio da isonomia (igualdade) implica o dever não apenas de tratar

isonomicamente todos os que afluírem ao certame, mas também o de ensejar

oportunidâde de disputálo a quaisquer interêssâdos que, desejando dele

participar, podem oferecer as indispensáveis condiçôes de gârantia.

É o que prevê o já referido ârt. 37,

XXl, do Texto Constitucional. Aliás, o §1s do art. 3e da Lei n.e

8.66617993, proíbe que o ato convocatório do certame admita, prêveja,

inclua ou tolêre cláusulas ou condições capazes de frustrar ou restringir o

caráter competitivo do procedimento licitatório ê veda o estabelecimênto de

preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos

licitantes, bem como entre empresas brasileiras ou estrangeiras, ou de

qualquer outra circunstância impêrtinente ou irrelevante para o obieto do

contrato".

Com efeito, a licitação tem por objetivo alcançar as condições mais

vantâjosas para a Administràção, devendo reger-se pelo princípio da isonomia na escolha dos

contratantes. Não é difícil concluir, portanto, que a Administração não pode afastar a participação dos

interessados exigindo condições que não sejam necessárias à garantÍa de cumprimento do contrato a ser

celebrado. A isto se opõe, repita-se, o princípio da isonomia, que impôe sejam admitidos todos aqueles



;olha:
lubnca:

que, tendo condições técnicas pâra o desempenho da obra, produção de equipamentos, se disponham a

paÉicipar do procedimento.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais iá se pronunciou a respeito:

LICITAÁO . EDITAL - APEGO A FORMALISMOS IRRELEVANTES .

DESNECESSIDADE. Conquqnto sejom os formolidodes exigídds nq licítação

meios necessórios poro obtenção do bem comum, paro qdrontia da iguoldade

de todos e paru que os crítéríos de legolidode e ímpessoolidode sejom

observados, não se justíÍico o opego oo Íormolismo quonto o elemento

trelevante, incqpqz de comprometer o processo licitotório e a seguronço dos

portes, tendo o finolídode sido plenomente olconçodo. Por outro lodo, o

celebrução de contrcto resultonte de processo licitotório ndo implicd perdo do

objeto do mqndddo de seguronço impetrodo por licitonte, ontes de esgotodo

o prazo decodenciol, se o que se pretende qnulor é o ato de decloraçõo da

vencedora, sob o Íunddmento de prcterição de formalidodes exigidas no

respectivo editol, não se cogitando dos $eítos da contratoçõo (TA-MG - Ac.

unân. do 5.e C6m. cív. julg. em 5- 2-98 - Ap. 239.272-5-Copítol - Rel. luiz Lopes

de Albuquerque; ín ADCOAS 8170381).

Com maior sapiência e dêsenvoltura, o professor Marçal Justen Filho discorre

sobre o assunto. Vejâmos:

'"fombém não se odmíte requisitos que, rcstrítivos à porticipqção no certome,

sejom irrelevontes para a execução do objeto lícitqdo. Deve-se consideror a

otividqde principol e essenciol o ser executqdo, sem moiores reÍerências o

especilicoções ou detolhomentos. lsso não signiÍico ofrrmor que tois

peculiarídodes sejdm iffelevontes". (Comentários à Leí de Lícitações e

Controtos Administrdtivos. 11s edição. Dialétíca. Págino 344).
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tend a ita blica não visa atender os intereo

rt icula res mas sim sempre à satisfacão do interesse oúblico, orooorci onando à Administracão a

oossibilidade de realizar o nesócio mais vantaioso e simultaneamente as urar aos concorrentes a

oportunidade de concorrerem, em igualdade de condiqõe!, à cgntratação pretendida pela AdministraÇão.

lullllame4e, Hely Lopes Meirelles cita:

*Ucitoção é o pÍocedimento odministrotivo medionte o qual o

Administroçõo seleciono o proposto mois vontoiosd poro o conttoto

de seu interesse",

Os nossos tribunais a longa data seguem o mesmo entendimento dos

doutrinadores e iuristas. Os julgados vêm consolidando a matéria, ora apontada, conforme abaixo

trânscrita:

"nd Íase de hobilitoção o Comissão de Ucitoção não deve confundir o

prccedimento Íormol inercnte ao processo licitató o com o

formalismo, que se coroderizo por exigencios inúteis e

desnecessários, e cujo desatendimento, por sua irrelevôncio, nõo

venho o causor preJuízo a Admlnsitroçõo" (TC/6,029/95-7)

O maior princípio ferido é o da razoabilidade, ao quala administração

êstá obrigada. Mais uma vez, citamos o mestre Hely Lopes Meirellês.

Rozoobilidode e prcporcionalidode - lmplícito no constítuíção Federdl

e explícito, por exemplo, no Carto Poulisto, ort, 177, o princípio do



rdzodbiliddde gonho, dio a día, Íorço e rebvincio no estudo do Direito

Administrotivo e no exqme do otivídode ddministrotiva.

obusivos pot pdtte do Administrocfu Público, com lesão oos dircitos

Íundomentqis. Como se percebe, parece-nos que a rozoobílídode

envolve o proporcionalídode, e více-verso, Registre-se, dÍnda, que o

rozoobilidade nõo pode ser lonçodo como ínstrumento de substituíção

do vontdde do lei pelo vontade do julgodor ou do intérprete, mesmo

potque "cddo normo tem umo rozão de ser".

De Íócil intuição, o deÍiníçdo do rozodbilidode revelo-se quose sempre

incompleta onte o rotineiro lígoção que delo se foz com o

discricionoríedade. Não se nego que, em regÍa, suo oplicoção está

mois presente no discticionoÍiedode odministtotivo, servindo-lhe de

instrumento de timftoção, ompliondo o ômwto de seu controle,

especidtmente peto ludlciútio ou até mesmo petos Tribundis de

Contds, Todovio, nado obsta à aplicoção do princípio no exqme de

volidode de qualquer dtividode odministrotivo.

No ospecto do otuoçõo discrícíonárío convém ter presente ensino de

Díogo de Figueiredo Moreiru Neto demonstrondo que o rdzoobittdode

"otuo como critério, Íinotistlcomente vinculodo, quondo se trdtd de

voloroçõo dos motivos e do escolho do obieto" poro o prático do dto

discricíonário. Deve haver, pois, umo reloção de pertinêncio entre o

Jinolidode e os podrões de oportunidode e de conveniêncio.

A rozoobilidode deve ser oÍerido segundo os "valores do homem

médio", como folo Lucio volle Figueiredo, em congruência com os

posturos normoís ou jó odotodas pela Administrdção Público. Assim,

nüo é conJorme à ordem jurídico o conduto do admlnistrodot

nrocessoí.Ml[i)1í1Àil
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,em dúvlda, oode ser chomodo de princípio dd oroibicão de excesso,

oue, em úftimo anólise. obietivo oÍerir o comootibilidode entre os

meios e os fins, de modo o evitor rest cões desnecessários ou



Folha
RuMca:

decorrente de seus cÍítérios personolíssimos ou de seus stondords

pessoais que, não obstonte oporentoÍ legdlidode, ocdbe, por iolto
doquelo Íozoobiliddde média, contdriando o finalidode, o

morolidade ou d ptóprio rozão de ser da noÍmo em gue se opoiou.

A Lei 9.784/99 tombém Nevê os princípios do rdzoobilidode e do

proporcionolidode. Assim, determino nos prccessos odministrotivos o

observancíd do ctftério de "odequoção entre os meios e fins", cerne

do rozoabilidode, e veda "imposiçõo de obrigoções, restríções e

sanções em medido superior àquelos estritdmente necessóÍias do

dtendimento do interesse público", traduzindo oí o núc,eo do noção

do proporcionalidode (cl. ort. 2e, parágrofo único, Vl). P. 86/87

Deveras, curial é que toda licitação deve serjulgada de forma objetiva

e justa, âpoiando-se, para tanto, em fatores concrctos e admissíveis solicitados pela Administração e pela

Lei 8666/93, em confronto com o ofertado pelos proponentes dentro do permitido. Nesse sentido a Lei

8666/93 em sêu art.44 determina:

Art. 44 No julgamento das propostos, a Comissão levará em consideração os

critérios objetivos definidos no editol ou convite, os quois não devem

contrarior os normos e princípios estobelecidos por esta Lei.

§ 7e É vedqda o utílizoçõo de qualquer elemento, critério ou lator sigiloso,

secreto, subjetivo ou reservqdo que possa oindo que indiretomente elidir o

principio da iguoldode entre os lícítontes-

Art.45. o julqamento dds propostqs seró obietivo, devendo a Comissão de

licitoção ou o responsável pelo convite reolízá-lo em coniormidode com os

típos de licitoção, os critérios previomente estobelecídos no qto convocotório
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e de acordo com os Íototes exclusívomente nele referidos, de moneiro o

possibilitqr suo aÍerição pelos lícitontes e pelos órgõos de controle.

Art. 82 Os ogentes ddministrotivos que proücorem otos em desocordo com os

preceítos desto Lei ou visondo o frustrar os objetivos dd licitaçõo sujeitom-se

às sonções previstds nesta Lei e nos regulamentos próNios, sem prejuízo dos

responsobilidodes civil e críminol que seu oto ensejor.

Art. 90 Frustrur ou Íraudar, medionte ojuste, combindção ou quolquer outro

expediente, o coráter competitivo do procedimento licitatório com intuito de

obter, para si ou pard outrem, vdntogem decorrente do adjudicoçõo do objeto

da licítação:

Peno - detenção, de 2 (dois) o 4 (quatro) onos, e multo.

Ainda sobre a questão do documentos cumpÍê-se nos mencionar que

apensar de a empresa KCRS ter o documento de isênção â exigência do mêsmo em edital é ilegal, uma

vêz quê não está no rold de documentos de proposta e nem de habilitação da Lei 8666/93.

Assim, evÍtando uma contratação irregulare temerária, propensa a causar

prejuízo ao erário, a Lei 8.666/93 que rêge tal ato, tÍaz em seu boio uma relâção dê documentos

exigidos aos licitantes em instrumento convocatório quândo da eÍetlva participação no certamê,

esta Licença na Anvisa não é um documento exigido pela Lei 8.666, em seus artigos 30, 31e 32. Senão

vejamos:

Att. 27. Para a habilitação nasfto1açíes exrgir-se-á dos ínteressados,
excl usivamente, documentação relativa a :

I - habilitação jurídica;

ll - qualiticaçáo técnica:
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lll - qualificação económico-financeira;

lV - egulaidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela Lei no
12.440. de 201 1) (Viqência)

qrt. 28. A documentaçào relativa à habilitação jurídica, conforme o
caso, consistirá em:

I - cédula de identidade;

ll - regístro comercial, no caso de empresa indivídual;

lll - ato constítutivo, estatuto ou @ntrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de soctedades comerciais, e, no caso de
socledades por ações, acompanhado de documentos de eleiçào de
seus administradores:

lV - inscição do ato constitLttivo, no ca& de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoia em exercício;

V - decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou scíedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registrc ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no
Cadastro Geral de Contibuintes (CGC);

ll - prova de inscição no cadastro de contibuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

lll - prova de regulaidade para @m a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilío ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;

V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentaÇão de certidão negatíva, nos termos
do Título Vtl-A da Consolida o das Lers do Trabalho.

V - cumpimento do disposto no inciso XXXlll do art. 7o da
Constituição Federal. (lncluído oela Lei no 9.854. de 1999)

Art. 29. A documentação relativa à rcgulaidade frscal e trabalhista,
conforme o caso, consistirá em: (Redação dada oela Lei no
12.440. de 2011) (Viqência)

lV - prova de regularidade relativa à Segurídade SoÇial e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprímento dos encarjgos sociais ínstituídos por lei.
(Redação dada pela Lei no 8.883. de 1994)
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inol 440 de 2011 (Viqência)1943 ncluído

maxlmos: ncluído

ll

-Lei n
L

Átt. 30. A documentação rclativa à qualificação técnica limitar-se-
á a: (grifo nosso)

| - registro ou insciÇão na entidade profissional competente;

ll - comprovaçào de aptidão para desempenho de atividade peftinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disporíyels para a realização do objeto dâ
licitaÇáo, bem como da qualifícaÇão de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilízará pelos trabalhos;

lll - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas
as informações e das condições locais para o cumpimento das
obigações objeto da licitaçáo:

lV - prova de atendimento de requisitos p/ey,sÍos em lei especial,
quando for o caso.

§ 1e A comprovação de aptidão referida no inciso ll do "caput" deste
aftigo, no caso das licitações peftinentes a obras e seryiÇos, será feita
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente registrados nas entidades pro,Íssionâis

competentes, limítadas as exigências a: (RedaÇão dada pela Lei
no 8.883. de 1994)

| - capacitaÇão técnico-profissional: comprovação do lícitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível supeior ou outrc devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou seÍvi@ de
caracteristicas semelhantes, limítadas estas exclusivamenÍe âs
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitaÇão,
vedadas as exigências de quantidades minimas ou prazos

Y i no 8.883 de 1994L

tt - (Vetado). (lncluído oela Lei no 8.883, de 1994)

a) (vetado). (lncluído pela Lei no 8.883. de 1994)

b) (Vetado) lncluído la Lei no 8.883 1994

§ ? As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo,
mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento
convocatório. (Redação dada pela Lei no 8.883. de 1994)

§ 3e Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de
ceftidões ou atestados de obras ou serviços similares de cpmplexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior.
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§ 4e Nas licitações pan fornecimento de bens, a comprovação de
aptidão, quando íor o caso, será feita através de aÍesÍados
fomecidos por pessoa jurídica de dircito público ou privado. (grifo
nossoJ

§ * É vedada a exigência de amprovação de atividade ou de aptidão
com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específtcos,
ou quaisquer outras não preyisfas nesta Lei, que inibam a participação
na licitaçáo.

§ ê Ás exlgéncr.a s minimas relativas a instalações de canteiros,
máquinas, equipamentos e pessoa/ técnico especializado,
considerados essenc,ais para o cumpimento do objeto da licitação,
seráo atendídas mediante a apresentaçáo de relação explícita e da
declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis,
vedada as exigêncías de propiedade e de localização prévia.

§ 70 (Vetado) eda áo dada la Lei no 8.883 1994

I - (Vetado) lncluÍdo la Lei no 8.883 de 1994

§ 8e No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta
complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a
metodolqia de execução, cuja avalíaçáo, para efeito de sua a@itação
ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada
exclusiv amente por critéios objetivos.

§ 9s E/,Íende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que
envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para
garantir a execução do objeto a ser @ntratado, ou que possa
comprometer a continuidade da prestaçáo de serviços públicos
essenciais.

§ í0. Os prof,ssionals indicados pelo licitante para fins de
comprovação da capacitação técnico-profisstonal de que trata o inciso
I do § íe desÍe artigo deverão pafticipar da obra ou seryiÇo objeto da
licitação, admitindo-se a subsflÍulÇão por profrssionais de exryiência
equivalente ou superíor, desde que aprovada pela

administração ln luÍdo ela Lei no 8.883 de 1994

§ 11 . (Vetado) ln la Lei no 8.883 de 1994

\ ú

§ 12. (Vetado) lncluíd ino8883 de 1994L

Aft. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-fínanceíra
limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstraÇões @ntábeis do últímo exercicio
social, já exigíveis e apre*ntados na forma da lei, que comprovem a
boa situaÇão financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balan@s provisóios, podendo ser atualizados pr
índices oíiciais quando encerrado há mais de 3 (trés) meses da data
de apresentação da proposta;

tt - (Vetado) (lncluído pela Lei no 8.883. de 1994)
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ll - ceftídáo negativa de falência ou concordata expedida pelo
distibuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execuçáo patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa fislca;

lll - garantia, nas mesmas modalidades e critéios previstos no.caput',
e § íe do aft. 56 desta Lei, limitada a 1% (um Nr cênto) do valor
estimado do obleto da contratação.

§ 1e A exigéncia de índices limitar-se-á à demonstração da
capacidade financeira do licitante corn yisfas aos compromissos que
terá que assu/.nlr caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a
exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei no 8.883.
de 1994

§ ? A Admínistração, nas compras para entrega futura e na execução
de obras e seryiqos, poderá estabele@r, no instrumento convocatóio
da licitaÇão, a exígência de capital mínimo ou de patimônío liquido
mínimo, ou ainda as garantias preylsfas no § le do aft. 56 desta Lei,
como dado objetivo de comprovação da qualiíicaçáo econômico-
f,nanceira dos licitantes e para efeito de garantía ao adimplemento do
cantrato a ser ulteiormente celebrado.

§ 3 O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere
o parágrafo anteior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, devendo a @mprovação ser feita
relativamente à data da apresentaçÃo da prcposta, na forma da lei,
admitida a atualização para esta data atraves de índ,bes oícials.

§ 4e Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos
assumldos pelo lícitante que impoftem dimínuição da capacidade
operativa ou absorÇão de disponibilidade Íinanceira, calculada esta em
função do patimônío líquido atualízado e sua capacidade de rotação.

§ e A comprovaÇáo de boa sítuação financeira da empresa será feita
de forma objetiva, através do cálculo de índí@s contábels prev,§os no
edital e devidamente justificados no processo administrativo da
licitaÇão que tenha dado iníc[o ao cetlame licitatóio, vdada a
exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta
avaliação de situaçáo fínanceira sufrciente ao cumprimento das
obrigaÇões decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei no

8.883. de 19 94)

§ 6o (Vetado) eda ão dada i no 8.883 de 1994L

Art.32. Os documentos ,ecessános à habilitação poderão ser
apresentados em oiginal, por qualquer processo de cópia autenticada
por caíÍóio competente ou por servidor da administração ou
publicação em orgáo da impre nsa oficial. (RedaÇ ão dada pela Lei
no 8 883. de 19941

§ 1e A documentaÇáo de que tratam os ais. 28 a 31 desta Lei poderá
ser dlspensada, no todo ou em parÍe, nos casos de convite, concurso,
fomecimento de bens para pronta entrega e leílão.

§ 7 O cettificado de registro cadastral a que se refere o § 1e do aft. 36
subsÍlful os documentos enumerados nos arús. 28 a 31, quanto às
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informaçóes disponibilizadas em sistema informatizado de consulta
direta indicado no edital, obrigando-se a pafte a declarar, sob as
penalidades legais, a supeNeniéncia de fato impeditívo da
habilitaÇão Reda da ela Lei no 9.648 de 1998

§ g A documentação refeida neste aftigo poderá ser substítuída por
registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que
previsto no edital e o egistro tenha sido feito em obediência ao
disposto nesta Lei.

§ 4q Ás empresas êsfrangelras que não funcionem no País, tanto
quanto possivel, atenderão, nas licitaÉes internacionais, às
exigências dos parágrafos anteioÍes mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respecÍlyos consulados e traduzidos
por tradutor juramentado, devendo ter ÍepresentaÇão lqal no Brasil
com poderes expressos para receber citaÇão e responder
ad mi nistrativa ou judicialme nte.

recolhimento de taxas ou emolumentos, salyo os referentes a
fornecimento do edítal, quando solicitado. com os seus e/ementos
constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica
da docu mentação fomecida.

§ 6e O dlsposfo no § 4e deste aftigo, no § 1e do art.33 e no § ? do art.
55, não se aplíca às liatações internactonais para a aquisiÇão de bens
e serv,Ços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento
concedido por organismo financeiro inteÍnacional de que o Brasil faça
pade, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de
contrataçáo com empresa estrangeíra, para a compra de
equipamentos fabicados e entregues no exterior, desde que parc este
caso tenha havido prévia autoização do Chefe do Poder Executivo,
nem nos casos de aquisição de bens e seviços realizada por unidades
adminÊtrattvas com sede no exteríoÍ.

Preliminarmente, atente-se para o fato de que a relação apresentada pelo

"caput" do ârtigo é exaustiva, isto é, não comporta ampliação, posto que o legislador determinou o termo

"limitar-se-á". Assim, o artigo delimita o máximo que poderá ser exigido do licitante. Vejam os Senhores

que a lei supra mencionada veda que sejam que a AdministÍação imponha cláusulas que restrinjam ou

frustrem o caráter competitivo da licitação. AsslM, NÃo vlstuMBRo Í{os ARTlGos AcIMA clTADos,

pRrÍ{crparMENTE No QUE sE REFERE A qUAUFTCAçÂO NO IICITANTE O DOCUMENTO ÊXl6lDO NESTA

TICITAçÃO, PORTANTO A EXIGÊNCIA DO DOCUMENTO FOI IRREGUTAR E ITEGAT E NÃO PODE SER

EXTGTDO E SER OUEÍO DE DESCIASSTFTCAçÃO DE tICITANTES.

Trata-se de exiSênciâ restritiva à ampla participação de empresas, que podem

atender a contento as exigências da Lei ê a devida participação no certame, pois a real finalidade a ser

perseguida em uma licitação de pregão o é a aquisição de produtos com o menor custo, dentro dos
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padrôês aceitáveis de qualidade, evitando, a todo momento, formalídades desnecessárias e almejando a

maior participação de prováveis interessãdos em contràtar com a Administração, devendo ser extirpado

qualquer óbice que impreca tal acontêcimento.

Assim mante o o edital deita forma a AdministraÇãod

RECORRIDA estará ndo ouase todos os orincípios básicos consasra s pelo art. 3'da lei de

certames: o igualdade, da lesalidade. da mora lidade, e, notadamente. o prooorcionalidade e

razoabilidade.

QUANTO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DA EMPRESA

EXPEDIDO PELO CONSETHO REGIONAL DE FARMÁCIA:

Quanto a Certidão de Regularidade Técnica (CRÍ), expedidâ pelos Conselhos Estaduais de Farmácia.

Nota-se que no referido edital, houve a indevida limitação de participantes

ao exigií o Certidão de Rêgulâridade Técnica (CRT), expedida pelos conselhos Estaduais de Farmácia.

lsso, já que não houve correta individuãlização dos produtos e fornecedores

As balanças não estao vinculadâs ao Conselho Regiona I de Fa rmácia e ta mpouco por responsável técnico

São produtos de râmos diversos.

As balanças antropométricas são fiscalizadas pelo INMETRO (IPEM de cada

Estado), para que após a conclusão do produto, sejâm aferidas e testadas, para o correto funcionâmento.

Assim, os produtos quê seÍão ofêrtãdos pela lmputnante, respeitam todas as normas vigentes,

possuindo o selo do lÍYMETRO.

Folha: t1l -Rubrica: P



,Rubrice:

Essas erdgtndas afrontam os princípios que norteiam a llcitação pública,

visando favorecimento apenas das empresãs que possuem o Certificado de regularidade da Farmácia e

Responsáve I Técnico, mesmo que a legislação não os exija. Portanto acaba por haver um direcionamento

da licitação, restringindo a competição que é o principal objetivo da licitação.

Por tais razões, as exigências editalícias devem caracterizar-se, em essência,

como um processo competitivo direcionado dentro da extrema legalidade, visando dois obietivos a serem

perseguidos em qualquer procedimento de licitação: selecionar a proposta mais vantajosa para a

Administração e assegurar aos possivêis interessados tratamento isonômico, sem se afastar jamais dos

principios insculpidos no art. 3', § 1" da Lei 8.666/93, in verbis:

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

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a

administração e a promoção do desenvolvimento nacionâl sustentável e será

processada e julgada em estÍita conÍormidade com os princípios básicos da

legalidadê, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,

da probidade administrativa, do julgamento objetivo e dos que lhes são

correlatos.

Diante do exposto, a fim de atender aos ditames legais, especificamente às

normas que regem os procedimentos licitatórios, Requer se digne a llustre Comissão de Licitação proceder

â alteração do edital, ao aqui exposto cxclulndo A EXrcÊ ClA DE DOCUMEIúrAçÃO DA AÍ{vlSA ou

mantêr, ITENS ACIMA MENCIONADOS( BAIANç e
cquipamento8l não se íaz necessárlo a aprÊsentaÉo,-com a consequente reabertura de prazo parâ

apresentação dos documêntos e propostas, adequando-o ao aqui exposto, por ser a única forma de se

evitar a ilegalidade e consequente nulidade do certame.

IERMOS EM QUE,

PEDE DEFERIMENTO


