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Senhor (a) Pregoeiro (a) do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Afuá – Estado do Pará/PA 

 

 

Pregão Presencial nº. 011/2017. 

 

 

 

HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCI DE MOVEIS HOSPITALARES – EIRELI - EPP, na qualidade 

de licitante, já qualificada nos autos do Pregão Presencial nº. 011/2017, por seu representante infra assinado, com 

fulcro na Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02, e Edital de Abertura do Certame Licitatório, com fulcro na Lei nº. 

8.666/93 e Lei nº. 10.520/02, Edital de Abertura do Certame Licitatório, vem respeitosamente à presença de 

Vossa Senhoria, tempestivamente, interpor.  

 

IMPUGNAÇÃO  
 

 

Ao Edital de Pregão Presencial nº. 011/2017, para tanto embasado nas diretrizes da Legislação 

pertinente, e pelos substratos fáticos e jurídicos a seguir delineados: 

 

1)Da tempestividade da presente impugnação: 

 

A presente impugnação apresenta-se tempestiva, pois manifestada no prazo estabelecido no art.41, § 1º, 

2º e 3º da Lei 8.666/93 e, em consonância com o disposto n Instrumento Editalício, tendo em vista que a data 

marcada para a sessão de abertura da licitação é 12/04/2017 (quarta - feira), e hoje é dia 05/04/2017 (quarta 

feira -feira), portanto, 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas. 

 

2) Do  critério de julgamento das propostas pelo “menor preço por lote”- Ofensa ao princípio da 

economicidade dos certames licitatórios –Da demonstração efetiva de sua desvantagem para a Administração 

Pública – Ofensa os princípios da isonomia, competitividade e economicidade -  bem como por não se 

traduzir, efetivamente, no desenvolver do certame licitatório - qual seja a obtenção da proposta mais 

vantajosa, além de não previsto legalmente.Da necessidade de retificação do edital no que tange a 

substituição do critério de julgamento do “menor preço por lote” pelo critério “do menor preço por item” sob 

pena de comprometimento da lisura do certame no que tange a impossibilidade  seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração, mediante a isonomia entre os competidores, fim único de toda licitação: 

 

Tem-se que o Instrumento Editalício possui como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 

PERTINENTE PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER 

A UBS DO CAPIM MARINHO E POSTO DO JUPATY; contudo, referido edital apresenta-se com duas 

condicionantes que devem ser retificadas, senão vejamos: 

 

1) restrição a competitividade do certame no que tange sua modalidade em “menor preço por lote”, ofendendo aos 

princípios da isonomia, competitividade e economicidade, bem como por não se traduzir, efetivamente, no 

desenvolver do certame licitatório - qual seja a obtenção da proposta mais vantajosa , 2) edital não exigir para 

fins de habilitação jurídica a Autorização de Funcionamento – AFE, expedida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA e, 3) registro de produto no Ministério da Saúde e/ou licença sanitária expedida pelo órgão 

competente; senão vejamos: 

 

Salienta-se que o tipo de licitação “menor preço por lote”, utilizado no presente certame, na modalidade 

Pregão, demonstra sua desvantagem para a Administração Pública, em especial para o ente contratante, por 

ofender os princípios da isonomia, competitividade e economicidade, bem como por não se traduzir, efetivamente, 

no desiderato da licitação, qual seja a obtenção da proposta mais vantajosa, além de não previsto legalmente. 

 

É de conhecimento que a Administração Pública, no desempenho de suas funções institucionais, ante a 

impossibilidade de atender seus objetivos administrativos e sociais por si só, necessita contratar com terceiros 

para a consecução dos seus fins. A Constituição Federal de 1988 instituira a realização de normas e 

procedimentos para tornar legal essa contratação, denominada de Licitação, e insculpida no art. 37, XXI daquela 

Carta Política. Assim, se a Administração necessita de meios que permitam atingir seus objetivos através da 

contratação alheia, para isso deve fazê-lo, obrigatoriamente, mediante procedimento de licitação, ressalvadas as 

hipóteses previstas em Lei, ex vi do disposto no art. 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamentou 
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o supra-referido art. 37, inciso XXI, do Texto Federal, instituindo normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. 

 

  A licitação corresponde, assim, ao procedimento administrativo destinado à seleção da proposta mais 

vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública, e necessária ao atendimento do interesse 

público, assegurando igualdade de competição a todos os interessados, na forma estabelecida no art. 3° da Lei n° 

8.666/93. Portanto, o procedimento licitatório, regulamentado pela Lei nº 8.666, também denominada de Estatuto 

das Licitações, visa à contratação de obras, serviços e compras, dentre outros, quando realizada com terceiros. 

 

A referida Lei instituira as modalidades de licitação, assim definidas: concorrência, tomada de preços, 

convite, concurso e leilão, sendo as três primeiras as mais especificamente direcionadas às contratações e 

aquisições, e definindo, também, os requisitos para contratações dispensadas, dispensáveis e inexigíveis de 

licitação, reservadas pelo constituinte ao legislador ordinário e, ainda, estabelecendo os valores limites para 

determinação da modalidade, tendo em vista as estimativas da contratação, além de outros procedimentos 

específicos, que, no momento, não se revelam essenciais ao texto e que, portanto, não nos deteremos em tais. A 

Lei de Licitações estabelecera, ainda, em seu bojo, mais precisamente no art. 45, §1° e incisos, os tipos 

de licitação, sendo esse o critério de seleção da proposta mais vantajosa e, dentre esses, inclui-se o 

“Menor Preço”. 

 

Com o advento da modalidade licitatória denominada Pregão, instituída através da Lei n° 10.520, de 17 de 

julho de 2002 – a Lei do Pregão, e destinada à aquisição de bens e serviços comuns, é cada vez maior o número de 

contratações e, principalmente, de compras governamentais que se têm efetuado por essa modalidade, posto que 

se adéqüem à definição de bem comum estabelecida no parágrafo único do art. 1° da mencionada Lei n° 10.520/02, 

e, também, frente à economia que essa modalidade proporciona, além do que, considere-se que essa modalidade 

estabeleceu como único critério de julgamento o tipo “Menor Preço”, de acordo com o disposto no art. 4°, X da 

mesma Lei. 

 

Todavia, é cada vez mais freqüente se perceber, em alguns procedimentos licitatórios, 

especialmente quando na modalidade Pregão, a adoção do obrigatório critério de julgamento do “Menor 

Preço” estabelecendo-se, entretanto, um complemento, na forma de “Lote” e se criando, assim, o “Menor 

Preço por Lote”, onde se agrupam determinados itens em um só lote e aí se promove o julgamento, com 

base no preço total dos itens agrupados, ou do lote, e não no preço de cada item! 

 

Desta forma, percebe-se que esse tipo de julgamento do “Menor Preço por Lote” fere, 

frontalmente, o Princípio da Economicidade, não se traduzindo, em hipótese alguma, na obtenção da 

proposta mais vantajosa para a Administração, posto que essa só seria obtida com o critério “Menor Preço 

por Item”, na aplicação (subsidiária, para a modalidade Pregão) do art. 15, IV da Lei n° 8.666/93, que 

estabelece que “as compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em tantas parcelas quantas 

necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade”; assim, mais do que um 

princípio constitucional, previsto no art. 70 da Carta Federal e aplicado às licitações, a economicidade é um 

ponto basilar, estruturante e fundamental das licitações, e dever da Administração, sendo que a sua 

violação, além de se traduzir em prejuízo para o Poder Público, também afronta ao Princípio da Legalidade, 

bem como a eficiência dos atos da Administração, impedindo-a da busca do seu fim maior, que tem como 

base, dentre outros princípios, o atendimento do interesse público, ou seja, o Princípio da Supremacia do 

Interesse Público! 

 

Seguindo essa linha principiológica, percebe-se, ainda, a relação entre os princípios regedores do 

procedimento licitatório, pois os mesmos não funcionam isoladamente, incólumes; pelo contrário: são parcelas de 

uma engrenagem que rege a Administração Pública, sendo estreita a relação entre economicidade, legalidade e 

eficiência, pois não basta, apenas, a persecução da melhor proposta, mas esta tem que ser atingida, também, de 

forma prevista legalmente e de maneira eficiente na gestão dos recursos, tendo em vista o binômio custo-

benefício. Nessa toada, verifica-se, assim, que, efetiva, legal e formalmente, não se recomenda esse critério de 

“Menor Preço por Lote”, sendo possível, apenas, menor preço unitário; a utilização do menor preço por lote 

demanda a necessidade de razões técnicas e econômicas, devidamente justificadas, que, de fato, raramente se 

aplicam aos casos concretos. 

 

Assim, esse pseudo-critério de julgamento estabelecido como “Menor Preço por Lote” demonstra-se 

danoso ao erário, pelos seguintes motivos: primeiramente, em se tratando de diversos itens, dever-se-ia ser 

estabelecido menor preço por item, já que nas compras, a licitação sempre deverá, obrigatoriamente, ser do tipo 

menor preço, sendo que a licitação por itens opera como se diversas licitações fossem, agrupadas em uma só, 

devendo, assim, estabelecer-se como critério de julgamento o menor preço por item, face à individualidade de 

procedimentos (art. 4°, X da Lei n° 10.520/02 c/c art. 8°, V do Dec. n° 3.555/00 e, subsidiariamente, art. 15, IV 
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c/c art. 45, §1°, I da Lei n° 8.666/93); em segundo lugar, para a adoção do critério do menor preço por lote, como 

no caso em estudo, deve-se, antecipada e necessariamente, justificar o motivo para tal (a exemplo de prejuízo, 

devidamente comprovado, se a licitação fosse por item, ou perda de economia de escala, etc.), ao que, em não 

havendo justificativa técnica e economicamente viável, além de plausível para isso, jamais se deveria adotar tal 

critério; e, por derradeiro, há, ainda, o fato de que, em se estabelecendo o critério do menor preço por lote, em 

não se cotando todos os itens do lote, deverá ser a proposta, necessariamente, desclassificada, de acordo com a 

intelecção do que deve constar como critério de desclassificação, já que não se atendeu ao, certamente, exigido 

em Edital, além de, obviamente, o valor daquele licitante que não cotar todos os itens ser obrigatoriamente 

inferior ao do que cotou todos os itens, havendo, assim, disparidade no objeto e ofensa à isonomia! 

 

Contudo, em que pese desfavorável, esse tipo de julgamento vem acontecendo cada vez com mais 

freqüência, mesmo tendo-se demonstrado prejudicial à Administração, e contrário ao desiderato da licitação, qual 

seja a obtenção da proposta mais vantajosa, mediante isonomia que assegure a competitividade entre os licitantes, 

pela afronta à economicidade, e especialmente, pela exclusão da competitividade, devido ao fato da 

desclassificação do licitante, acaso não cote determinado item do lote. Todavia, o que se tem alegado é que o 

procedimento realizado com o julgamento por item, a depender da quantidade desses, torna a licitação inviável, ou 

demasiadamente longa; contudo, é bem de perceber, a Lei não estabeleceu predeterminação de tempo, ou prazo, 

para julgamento de propostas... Cabe à discricionariedade da Administração verificar, e, efetivamente, se utilizar 

o tempo que for necessário, ou se crie uma comissão auxiliar para julgamento, etc., desde que se atinja o escopo 

da licitação, ou seja, que se obtenha a proposta mais vantajosa para a Administração! Outro ponto alegado é a 

celeridade, praticidade, razoabilidade, etc., ao que, prontamente, se discorda, remetendo-se aos princípios: é 

razoável clamar pelos correlatos princípios da razoabilidade, ou da celeridade, ou finalidade, ou, até mesmo, à 

praticidade em si, para preencher a lacuna deixada pelo princípio da economicidade e, quiçá, o da legalidade? Ou 

seja, é aceitável, em nome desses princípios, entender-se por afastar disposição legalmente prevista no art. 15, IV 

da Lei n° 8.666/93? Evidentemente que não! 

 

Portanto, verifica-se que o critério de julgamento de “Menor Preço por Lote”, ao invés de menor 

preço unitário, é danoso ao erário e, nesse sentido, cada vez mais os Órgãos de Controle têm-se 

posicionado contra esse critério. O Tribunal de Contas da União - TCU sumulara: “É obrigatória a admissão 

da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 

licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade 

do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 

adequar-se a essa divisibilidade. SÚMULA 247”. (Súmula nº 247, aprovada na Sessão Ordinária de 10.11.2004, 

“in” D.O.U. de 23.11.2004). 

 

E, nesse esteio, o mesmo TCU, em suas orientações, já estabelecera o seguinte: “Em compras, a 

divisão do objeto em itens torna-se quase obrigatória, a não ser que fique comprovado prejuízo para o 

conjunto. Geralmente são comprados itens distintos de materiais de expediente, de móveis, de 

equipamentos, de suprimentos etc. A divisão do objeto em lotes ou grupos como se itens individuais fossem, 

deve ser vista com cautela pelo agente público, porque pode afastar licitantes que não possam habilitar-se 

a fornecer a totalidade dos itens especificados nos lotes ou grupos, com prejuízo para a Administração”. 

(Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e Contratos: orientações básicas / Tribunal de Contas da União. – 

3. ed, rev. atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria de Controle Interno, 2006). 

  

Assim, como se não fosse suficiente o TCU ter sumulado e orientado sobre o assunto, decisões recentes, 

e reiteradas, nesse sentido, daquela Egrégia Corte de Contas, só vêm a consolidar o entendimento acerca da 

irregularidade e prejudicialidade do critério de julgamento estabelecido como “Menor Preço Por Lote”; senão 

vejamos: 

 

Em 2006, o TCU, seguindo sua linha de entendimento, decidiu em conhecer de uma representação, 

considerando-a procedente, determinando a conversão em Tomada de Contas Especial e ouvindo em audiência 

prévia o responsável “pelo fato dos quantitativos de medicamentos da Concorrência 042/2004 terem sido 

elaborados por lotes e não por itens, limitando a participação de laboratórios fabricantes e distribuidores 

de outros pontos do território nacional, frustrando o caráter competitivo do certame e o princípio da 

isonomia, previstos no art. 37, inciso XXI da CF/88 e art. 3º, caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93;”( 

Processo TC-011.662/2005-5, Acórdão n° 257/2006-2ª Câmara – TCU). 

 

  Mais à frente, em outro procedimento, o TCU reitera seu entendimento de que o agrupamento de itens 

em lotes é prejudicial à competitividade, ao recomendar “que, em futuras licitações sob a sistemática de 

Registro de Preços, proceda à análise mais detida no tocante aos agrupamentos de itens em lotes, de modo 
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a evitar a reunião em mesmo lote de produtos que poderiam ser licitados isoladamente ou compondo lote 

distinto, de modo a possibilitar maior competitividade no certame e obtenção de proposta mais vantajosa 

para a administração, fazendo constar dos autos do procedimento o estudo que demonstre a inviabilidade 

técnica e/ou econômica do parcelamento;”( Processo TC-014.020/2009-9, Acórdão n° 2.410/2009-Plenário – 

TCU). 

 

 Em procedimento recente, o Relator, em seu voto, considerara pertinente a expedição de recomendação 

ao órgão no sentido de que “efetue estudos avaliando, dentre outros aspectos julgados pertinentes, o 

resultado das licitações realizadas (por lotes e por item) em relação aos preços finais propostos, a execução 

contratual, a situação do mercado local e regional e a necessidade ou oportunidade de compra de câmaras 

frigoríficas, objetivando identificar, a partir dos elementos objetivos colhidos, a melhor opção para a 

aquisição de gêneros alimentícios com foco em fatores técnicos e econômicos”. Em outro trecho, destacou 

que “Este Tribunal já se posicionou pela possibilidade de o objeto licitado ser adjudicado por lote, uma vez 

justificada técnica e economicamente a inviabilidade da adjudicação por itens (Acórdão 1590/2004-

Plenário).”, demonstrando, assim, o já aqui exposto, da inescusável necessidade de justificativa para se 

preterir o menor preço por item. E por fim, deixa claro o prejuízo à Administração, quando da utilização do 

menor preço por lote: “A unidade técnica, não obstante acolher tais argumentos, verificou que, no caso 

concreto, se fosse efetivada a adjudicação por itens, haveria uma redução de preço de R$ 41.150,00, ou 

seja, de 21,5% no valor final apurado no Grupo 9.”( Processo TC-025.557/2009-4, Acórdão n° 501/2010-

Plenário – TCU). 

 

Por fim, em outro julgado mais recente, o TCU reconhecera que o critério de menor preço por lote é uma 

criação, ao determinar à Prefeitura de determinado município que adote providências no sentido de “definir o tipo 

de licitação dentro dos parâmetros do art. 45, §1º, incisos I a IV, evitando criar tipo de licitação como, 

por exemplo, ‘menor preço por lote’;” (Processo TC-009.538/2010-0, Acórdão n° 1.715/2010-Plenário – TCU) 

 

Portanto, diante do exposto, deve-se, por conseguinte, nas licitações realizadas pela Administração, 

sempre ser adotado o critério de julgamento do “Menor Preço Por Item”, já que é com evidência solar que se pode 

concluir que a utilização de critério diverso de julgamento, como o “Menor Preço Por Lote”, é inviável ao Poder 

Público, por se demonstrar, hialinamente, como antieconômico e prejudicial à competitividade, ferindo, assim, 

princípios basilares regedores da Administração Pública e das licitações, não se podendo traduzir, desta forma, na 

possibilidade de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mediante a isonomia entre os 

competidores, fim único de toda licitação! 

 

3) Da ausência da exigência de apresentação por parte das empresas licitantes da Autorização de 

Funcionamento Empresa – AFE expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária  – ANVISA. Da 

necessidade de se incluir nos editais de licitação para aquisição dos produtos da saúde e de interesse para 

saúde e os chamados correlatos pela Lei Federal nº 5.991/73, a apresentação dos documentos previstos na 

legislação sanitária: 

 

Salienta-se que referidos itens a serem adquiridos mediante pregão presencial constantes do anexo do 

edital possuem a sua comercialização vinculada à obrigação da empresa possuir o devido registro junto a ANVISA 

mediante a expedição de Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE. 

 

Desta feita é dever do Poder Público em conformidade com o que dispõe as normas de Vigilância 

Sanitária exigir das empresas participantes dos certames licitatórios a comprovação de que possuem a devida 

Autorização de Funcionamento Empresa – AFE para que possam efetivamente estarem habilitadas para os 

certames licitatórios. 

 

Referida exigência integra o item dos editais licitatórios que se refere aos documentos que comprovam a 

Habilitação Jurídica da empresa participante do certame, ou seja, a AFE se inclui no rol de documentos 

indispensáveis a comprovação de que a empresa encontra-se habilitada juridicamente no que tange a 

comercialização de produtos sujeitos ao controle e normas emanadas da ANVISA. 

 

Compulsando-se o presente edital, ora impugnado verificam-se exigências para fins de comprovação da 

habilitação jurídica e demais habilitações das empresas participantes do certame,contudo, ausente a exigência de 

que as empresas comprovem que possuem a Autorização de Funcionamento Empresa- AFE expedida pela ANVISA. 

Desta feita, deve o presente edital exigir expressamente como requisito de comprovação da habilitação jurídica 

além dos já constantes no item 09, que a empresa comprove possuir a AFE expedida pela ANVISA. 
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Tem-se que a AFE se destaca como sendo o ato privativo do órgão competente do Ministério da Saúde, 

incumbido da Vigilância Sanitária dos produtos de que trata o Decreto nº 79.094/77, contendo permissão para que 

as empresas exerçam as atividades sob regime de Vigilância Sanitária, instituído pela Lei nº 6.360/76. 

 

Para o funcionamento das empresas que pretendem exercer atividades de extrair, produzir, fabricar, 

transformar, sintetizar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, distribuir, constantes da 

Lei nº 6.360/76, Decreto nº 79.094/77 e Lei nº 9.782/99, Decreto nº 3.029/99, correlacionadas a Medicamentos, 

Drogas e Insumos Farmacêuticos é necessário a Autorização da Anvisa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. 

 

Para fins de participação em procedimentos licitatórios, a exigência de apresentação da 

"licença/autorização de funcionamento" encontra respaldo nos arts. 28 e 30, IV, da Lei 8.666/93: 

 

" Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:  

(...) 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir”. (g.n.) 

 

Art. 30 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso." 

 

Considerando que a Lei Federal nº 6.360/76 é o instrumento normativo que regulamenta a Vigilância 

Sanitária no país, todas as exigências contidas nesse regulamento devem ser obedecidas pelos órgãos públicos e 

empresas que atuem em áreas sujeitas à vigilância sanitária. 

 

Conforme o disposto no artigo 1º, do Decreto 79.094/77 (que regulamenta a Lei 6.360/76), estão 

sujeitos à autorização de funcionamento da ANVISA/Ministério da Saúde, as seguintes atividades: 

 

“Art. 1º - Os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, 

perfumes e similares, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e os demais, 

submetidos ao sistema de vigilância sanitária somente poderão ser extraídos, produzidos, fabricados, embalados 

ou reembalados, importados, exportados, armazenados ou expedidos, obedecido o disposto na Lei no 6.360, de 23 

de setembro de 1976, e neste Regulamento”. 

 

Portanto, a exigência da autorização de funcionamento encontra respaldo na lei e deve ser exigida para 

todas as atividades e produtos sujeitos à vigilância sanitária. 

 

4)Da necessidade de se incluir nos editais de licitação para aquisição dos produtos chamados 

correlatos pela Lei Federal nº 5.991/73, a apresentação dos documentos previstos na legislação sanitária: 

 

Sobre licitação e o dever de licitar, eis o que dispõe a doutrina: 

 

“Licitação é o processo administrativo pelo qual a Administração seleciona, por meio de habilitação de 

proponentes e julgamento objetivo de propostas, candidatos que com ela estão aptos a celebrar contratos ou a 

tornarem-se permissionários de serviços públicos ou do uso de bens públicos. A determinação para a realização 

desse processo tem hoje sede constitucional no artigo 37, XXI, do Texto Federal, onde se exige prévia licitação 

para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, devendo ser assegurada igualdade de condições entre 

os participantes. Igualmente, a qualificação técnica e a capacidade econômica para o cumprimento das obrigações 

previstas no contrato são condições exigidas pela própria Lei Maior para a participação no certame.” (Marcos 

Juruena Villela Souto in Direito Administrativo Contratual, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004 pág. 01) 

 

Dentre as aquisições sujeitas à licitação, destaca-se como no presente certame as compras de produtos 

correlatos realizadas pelo Poder Público; compras estas que estão sujeitas à luz dos princípios norteadores e da 

normatização positivada e que obrigatoriamente devem atender as exigências de um certame licitatório para 

aquisição de produtos correlatos. 

A Lei Federal nº 5.991/73, define produtos correlatos como: 

 

Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências. 

 

Art. 4º Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 
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IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, 

cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de 

ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, 

de acústica médica, odontológicos e veterinários; 

 

Ao ser caracterizado como correlato, o produto necessitará, para ser extraído, produzido, fabricado, 

embalado ou reembalado, importado, exportado, armazenado, expedido ou distribuído de autorização específica do 

Ministério da Saúde: 

 

Decreto Federal Nº 79.094, de 05 de janeiro de 1977 (Publicado no D.O. de 05/01/77) - Regulamenta a 

Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que submete a sistema de vigilância sanitária os medicamentos, insumos 

farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros. 

 

Art. 1º Os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, 

perfumes e similares, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e os demais, 

submetidos ao sistema de vigilância sanitária, somente poderão ser extraídos, produzidos, fabricados, embalados 

ou reembalados, importados, exportados, armazenados, expedidos ou distribuídos, obedecido o disposto na Lei nº 

6.360, de 23 de setembro de 1976, e neste Regulamento. (NR)(alterado pelo decreto nº 3.961, de 10 de outubro 

de 2001) 

 

Art. 2º Para o exercício de qualquer das atividades indicadas no artigo 1º, as empresas dependerão de 

autorização específica do Ministério da Saúde e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente da 

Secretária da Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

A “autorização específica do Ministério da Saúde”, por sua vez, é expedida pela ANVISA: 

 

Lei Federal Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.  

 

Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por 

intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância 

sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionadas, bem como o 

controle de portos, aeroportos e de fronteiras.  

 

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º 

desta Lei, devendo:  

 

(... omissis ...) 

VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos 

mencionados no art. 6º desta Lei;  

 

Dentre os “produtos submetidos à vigilância sanitária” encontram-se aqueles que são considerados correlatos: 

 

Lei Federal No 6.360, de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos 

os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e 

dá outras Providências. 

 

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, 

os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº  5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os 

produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção 

estética e outros adiante definidos. 

 

Assim, fica patente que o Poder Público deve exigir quando da aquisição de produtos considerados como 

correlatos pela legislação sanitária, como no presente certame, a apresentação da Autorização de Funcionamento 

para Empresas (AFE) expedida pela ANVISA. 

 

5)Da necessidade de se exigir tanto o registro junto ao Ministério da Saúde como a licença sanitária 

expedida pelo órgão competente quando da aquisição de produtos correlatos pelo Poder Público: 

 

Sendo os produtos objetos de um eventual certame licitatório promovido pelo Estado caracterizados como 

correlatos acarreta-se a necessidade de: os mesmos possuírem registro junto ao Ministério da Saúde e de; as 
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empresas que promovam o comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a importação ou exportação 

de tais produtos possuírem licença sanitária expedida pelo órgão sanitário competente:  

 

Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências. 

 

Art. 21. O comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a importação ou exportação de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercido somente por empresas e estabelecimentos 

licenciados pelo órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em conformidade 

com a legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições desta Lei. 

 

Lei Federal No 6.360, de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 

Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e 

dá outras Providências. 

 

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, 

embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art. 1º 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. 

 

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser 

industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. 

 

A vigilância sanitária tem como uma das suas principais ações eliminar ou diminuir o risco sanitário 

envolvido na produção e consumo de produtos e serviços de interesse da saúde. A tecnologia da Autorização de 

Funcionamento constitui um instrumento de controle sanitário realizado pelo Estado, de estabelecimentos que 

fabricam estrategicamente produtos relacionados com a saúde da população, relevantes para o desenvolvimento do 

país sem se deter somente aos aspectos cartoriais e burocráticos. A autorização de funcionamento pode ser 

definida como o ato administrativo unilateral e discricionário pelo qual a administração pública faculta ao 

particular o desenvolvimento de atividade material de interesse coletivo. Em relação a empresas fabricantes de 

produtos de interesse da saúde, tal necessidade visa o interesse público relacionados com a saúde e segurança 

nacional. A autorização de funcionamento está fundamentada no poder de polícia do Estado sobre a atividade 

privada. 

 

A licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração faculta àquele que 

preencha os requisitos legais ao exercício de uma atividade. Envolve direitos, se caracterizando como ato 

vinculado. Cabe a autoridade verificar se foram preenchidos os requisitos legais exigidos para determinada 

licença. Estando o requerente apto, caberá ao poder público conceder a respectiva licença, sem possibilidade de 

recusa. 

 

A Licença Sanitária é um documento que atesta que o estabelecimento está em boas condições de 

funcionamento. A licença sanitária é o instrumento que formaliza o controle sanitário de estabelecimentos, terá 

direito a concessão de licença todo estabelecimento que apresente boas condições de funcionamento e que 

ofereça o mínimo de risco à saúde coletiva conforme os requisitos legais específicos segundo a legislação vigente. 

 

O registro, por sua vez, é um meio de garantir minimamente a qualidade do produto de interesse à saúde 

(exemplo: medicamento, correlato, cosmético e alimento) a ser comercializado, para que eventuais consumidores 

não venham a ter sua saúde posta em risco. 

 

 

A comercialização de tais produtos (que estão todos sujeitos ao regime de fiscalização da Vigilância 

Sanitária) deve obedecer aos ditames legais que visam garantir a qualidade dos produtos ofertados ao consumidor, 

como meio de assegurar a saúde da população. 

 

O exercício de atividades de interesse à saúde envolvendo questões relativas à falta de licença sanitária 

ou de registro de produto(s) considerado como correlato(s) é UMA INFRAÇÃO SANITÁRIA: 

 

Lei Federal Nº 6.437 de 20 de agosto de 1977 - Configura infrações à legislação sanitária federal, 

estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. 

Art. 10. São infrações sanitárias: 
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IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou 

reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, 

produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, 

correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública ou individual, sem 

registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária 

pertinente: 

 

Pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa. 

 

Na ausência de registro e/ou licença com a respectiva Autorização de Funcionamento - AFE, não se 

discute a qualidade dos correlatos que venham a ser adquiridos. Pois, como se depreende de uma simples leitura do 

dispositivo legal acima transcrito, a irregularidade é de ordem objetiva e de perigo abstrato, o que importa dizer 

que o correlato poderia até estar em perfeitas condições de consumo, mas só pelo fato de estar sem registro e/ou 

licença já se impede o seu consumo. 

 

À luz do inciso III do § 6° do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, um produto correlato sem 

registro e/ou licença e sem a devida AFE é, inclusive, impróprio para o consumo: 

 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou 

lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

 

§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 

 

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. 

 

Assim, em se tratando da aquisição de produtos correlatos, imprescindíveis são a licença sanitária do 

fornecedor do produto à Administração Pública e o registro do próprio produto junto ao Ministério da Saúde. 

 

 6) Dos pedidos: 

 

Portanto, diante do exposto, deve-se, por conseguinte, ser retificado o edital do certame licitatório ora 

impugnado com o fito de substituir o critério de julgamento “menor preço por lote” pelo critério de “menor preço 

por item”, já que é com evidência solar que se pode concluir que a utilização de critério diverso de julgamento, 

como o “menor preço por lote”, conforme disposto do edital, é inviável ao Poder Público contratante, por se 

demonstrar, hialinamente, como antieconômico e prejudicial à competitividade, ferindo, assim, princípios basilares 

regedores da Administração Pública e das licitações, não se podendo traduzir, desta forma, na possibilidade de 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mediante a isonomia entre os competidores, fim único 

de toda licitação. E considerando que o Poder Público fora omisso quando da elaboração do edital, eis que deixara 

de exigir a Autorização de Funcionamento Empresa – AFE já que na aquisição de produtos correlatos pela 

Administração Pública deverão, necessária e obrigatoriamente por imposição legal, serem exigidos os seguintes 

documentos:  autorização para funcionamento de empresas (AFE) expedida pela ANVISA,  registro de produto no 

Ministério da Saúde e, licença sanitária expedida pelo órgão competente.Assim sendo, requer esta empresa 

impugnante, que digne-se Vossa Senhoria em receber a presente impugnação com o propósito de exigir nos termos 

do edital de que as empresas participantes do certame para fins de comprovação de qualificação jurídica 

apresentem a Autorização de Funcionamento Empresa- AFE. 

 

 

 

De Cambé (PR) para Afuá (PA), em 05 de abril de 2017. 
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