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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE. 

EDITAL N. 63/2018 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2018 

PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob. n. 00.504.095/0001-80. com  sede na Rua 

Zilda, 1200 — Casa Verde Alta — São Paulo — SP, CEP 02545-001, por seu representando legal que 

esta subscreve, vem. respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar sua 

IMPUGNAÇÃO, consoante motivos de fato e de direito a seguir articulados. 

I — DOS FATOS 

A PAPA LIX, ora impugnante, teve acesso ao edital de 

licitação na modalidade de pregão, ora impugnado. objetivando Registro de preços para materiais 

descartáveis, por um período de 12 (doze) meses. conforme condições estabelecidas pelo 

instrumento convocatório e seus anexos. 
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Todavia, no desiderato de participar do certame em apreço. a 

ora impugnante deparou-se com o fato de que a Administração não agiu com a cautela que se 

espera, eis que o objeto da licitação encontra-se eivado de vicio, na medida em que o edital 

impugnado não observa as normas da ANVISA ao descrever o objeto, especificamente no que 

tange à necessidade de as licitantes apresentarem suas Licenças e Autorizações de 

Funcionamento, conforme será provado a seguir. 

Inobstante, quando o instrumento convocatório requer. 

acertadamente, que os sacos de lixo e papéis toalha e higiênico sejam elaborados de acordo com 

as normas técnicas aplicáveis, deixa de requerer a apresentação de laudo comprobatório do 

atendimento das normas, confeccionado em laboratório acreditado pelo lnmetro para tanto, na 

medida em que a Administração não dispõe dos meios de auferir o atendimento das normas sem o 

material e pessoal capacitado para tanto e. em razão disso, o instrumento convocatório merece 

pequenos ajustes para propiciar uma disputa justa e uma contratação segura para esta 

Administração. 

II — DO DIREITO 

Como é de conhecimento, a licitação é procedimento 

administrativo vinculado, destinado a obter a melhor proposta para o contrato de interesse da 

Administração. 

Referido procedimento, por força do art. 37 "caput" de nossa 

Lei Fundamental deve atender. dentre outros. o princípio constitucional da legalidade. Em outras 

palavras, o administrador só pode fazer o que está expresso na lei. 

Isso tanto é verdade que o art. 3° da Lei 8.666193, de todo 

aplicável às licitações na modalidade de pregão. por força do art. 9° da Lei 10.520/02. dispõe 

dentre outros sobre o vetor da legalidade. Vale trazer à colação as suas expressas disposições 
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"Art. 3°  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 nacional. 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" 

Sem desprestígio dos demais princípios estatuídos pelo 

comando legal em tela, interessa-nos mais de perto a legalidade, haja vista tratar-se de um dos 

sustentáculos do nosso Estado Democrático de Direito, vinculando toda a atividade do 

Administrador Público. 

Em razão disso, certo é asseverar que a elaboração do edita! 

deve acontecer nos estritos trilhos da lei, sob pena do cometimento de vício, passível de anulação. 

Nesse passo, conveniente se faz nos debruçarmos sobre as 

disposições do art. 14 e 15 da Lei 8.666/93 que traz em seu bojo os condicionantes para a 

definição do objeto da licitação. Vejamos: 

"Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização 
de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento. sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem ihe 
tiver dado causa 

Art. 15 As compras sempre que possível. deverão. 

(••-) 

§ 7°  Nas compras deverão ser observadas. ainda 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de 
marca: " 

De se ver, a perfeita e adequada caracterização do objeto é 

medida que se impõe nas compras desejadas pela Administração, implicando, pois, na necessária 

e correta especificação do objeto licitado, sem indicação de marca. Em outro dizer, o objeto da 

licitação deve ser satisfatoriamente definido, Marçal Justen Filho. aliás, é incisivo neste ponto: 
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"A descrição do objeto da licitação contida no edital não pode deixar 
margem a qualquer dúvida nem admite complementação a posteriori Entre 
a opção de uma descrição sucinta e uma descrição minuciosa. não pode 
haver dúvida para a Administração Pública' tem de escolher a descrição 
completa e minuciosa. Certamente a descrição deve ser clara No caso. 
"sucinto" não é sinônimo de "obscuro". Se a descrição do objeto da 
licitação não for completa e perfeita. haverá nulidade..."' 

Afora parte isso, não podemos olvidar que regras outras. 

podem e devem incidir na especificação do objeto, notadamente aqueles que, por um motivo ou por 

outro podem implicar em dano à saúde pública.  

Feitas 	estas 	considerações 	que 	demonstram, 

sobranceiramente a necessidade de observâncias da normatização ora invocada, passemos. pois, 

a atacar o caso em concreto. 

III — DO CASO EM CONCRETO 

Vencidas as considerações iniciais acerca do tema. nota-se 

que o edital combatido não foi confeccionado em consonância com o regramento aplicável à 

espécie. 

Com efeito, em virtude do princípio da Legalidade. destacado 

no texto legal supra. resta nitido que todos os atos constantes na licitação devem respeitar as 

disposições legais. e nisto, inclui-se também. a confeccão do edital.  

Em outras palavras. o edital, para ser licito e imaculado de 

erros passíveis de nulidade do certame. deve ser redigido em estrita observância às leis e normas 

legalmente exigíveis referentes ao assunto. 

Em leitura ao instrumento convocatório da licitação em tela. 

notamos que existem objetos que são regulados pela Agéncia Nacional de Vigilância Sanitária — 

JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14' ed. São Paulo: Dialética. 2010. p. 538 
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ANVISA, e que, por isso, carecem da apresentação de Licença ou Autorização de Funcionamento 

emitida para o estabelecimento que deseja realizar a comercialização de saco para lixo infectante 

enquadrados como Correlatos. 

Contudo, esta Administração deixou de requisitar tal 

documentação para estes produtos constantes no edital, como ocorre no caso dos sacos para lixo. 

haja vista serem estes também fiscalizados e disciplinados pela ANVISA, nos termos do art. 8 da 

Lei 9.782/99, abaixo transcrito: 

AI 8° Incumbe à Agência. respeitada a legislação em vigor 

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que 

envolvam risco à saúde pública. 

Aliás, de acordo com a Lei n. 6437/77, que disciplina as 

Infrações Sanitárias, em seu art. 10°, dispõe que são consideradas infrações sanitárias as ações de 

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 autorização do órgão  

sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente.  

Desta forma, frise-se que a licitante vencedora do certame 

fornecerá à Administração grande número de produtos, de maneira que a obriqatoriedade da 

apresentação dos documentos da ANVISA é imperiosa, mesmo porque, as empresas devem, 

obrigatoriamente, possuir a Licença/Autorização de funcionamento da ANVISA, de sorte que 

a exigência de sua apresentação não é desarrazoada.  
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Inclusive, a exigência de apresentação de documentos de 

porte obrigatório por parte das interessadas no certame tem lastro legal no próprio diploma de 

licitações, como se transcreve: 

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 peto órgão competente. quando a atividade 

assim o exigir. 

Isto tanto é verdade que cabe denúncia por qualquer cidadão. 

através de link especifico no endereço eletrônico da ANVISA, na hipótese da empresa licitante 

vencedora não apresentar os documentos de porte obrigatório. por tratar-se de medida 

assecuratória à saúde dos consumidores sendo que a eventual multa referente à infração será 

suportada tanto pela empresa fornecedora quanto pelo órgão licitante, como visto acima.  

Assim, não restam dúvidas da necessidade de incluir a 

apresentação de autorização da ANVISA, da empresa vencedora da licitação, seja ela varejista ou 

atacadista. e da fabricante do produto por ela ofertado 

Neste sentido, inclusive, leciona MARÇAL JUSTEN FILHO 

"O exercício de determinadas atividades ou funcionamento de certos 
bens se encontram disciplinados em legislação específica. Assim há 
regras acerca da fabricação e comercialização de alimentos. bebidas. 
remédios explosivos etc essas regras tanto podem constar de lei como 
estar explicitadas em regulamentos executivos Quando o objeto do 
contrato envolver bens ou atividades disciplinados por legislação 
especifica, o instrumento convocatório deverá reportar-se 
expressamente às regras correspondentes"?  (grifa-se) 

Justen Filho. Marçal. Comentários á Lei de licitações: e contratas administrativos. loY ed. São Paulo: Dialética. 2004: p. 332. 
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Portanto, esta Administração deverá incluir no instrumento 

convocatório em debate a necessidade de apresentação da Autorização de Funcionamento da 

ANVISA, Municipal, Estadual e Federal da empresa campeã do procedimento licitatório, e 

também da fabricante do produto por ela ofertado, o que, obrigatoriamente deveria ter sido 

exigido de início,  levando-se em conta que o licitante vencedor irá distribuir, fabricar, embalar, 

estocar e comercializar tais produtos que. repise-se à exaustão, são regulados pela ANVISA. 

Ainda no que tange às regras que devem ser observadas na 

especificação dos produtos constante no edital, necessário se faz expor sobre as normas técnicas 

da ABNT, cujo escopo é o de regular o exercício de determinadas condutas profissionais. 

É nítido que se trata de normas de cumprimento obrigatório 

pelos particulares e pela Administração Pública, sendo que à Administração incumbe, não apenas 

obediência às suas determinações, mas também o dever de fiscalizar o seu apuramento técnico e 

cumprimento. 

A título de exemplo, a lição de Pedro Gonçalves denomina a 

regulamentação técnica como sendo a "regulação pública da auto-regulação privada", ou seja. a 

exigência de uma regulação pública, com enquadramento e vigilância do Estado, sobre a auto-

regulação e ação privadas.3  

Disso se origina a validade e eficácia das normas emanadas 

pela ABNT, e disso também decorre a lei de ordem pública que obriga o seu cumprimento por parte 

de todos os órgãos e entidades federais. 

Com efeito, para acabar com quaisquer dúvidas a este 

respeito, vejam-se as disposições do Código do Consumidor, de todo aplicável às compras 

públicas, ainda que subsidiariamente: 

GONÇALVES. Pedro. Entidades privadas com poderes públicos. Coimbra: Almedina. 2005. passim 
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Art. 39 É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre ou:ras 
práticas abusivas 

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviçc 
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 
competentes ou, se normas especificas não existirem, pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacão e 
Qualidade Industrial (Conmetro); 

Desta feita, é lógico que. se  é vedado ao fornecedor colocar 

no mercado produto em dissonância com as normas, também é vedado adquiri-las, não podendo. 

portanto, o edital dispor em consonância com as normas vigentes. 

De outra banda, não se olvide que a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) é reconhecida como Fórum Nacional de Normalização por meio da 

Resolução n° 07 do CONMETRO. datada de 24.08.1992. 

Assim, a ABNT exara normas técnicas que orientam a 

execução de produtos e serviços, visando, sobretudo, a garantia da qualidade e a segurança do 

consumidor e do meio ambiente, uma vez que determinados produtos por ela regulados têm o 

condão de causar danos à Saúde Púbica. 

Ora, justamente para garantir que os procutos 

adquiridos pela Administração apresentam padrão mínimo de qualidade e atendem 

adequadamente à finalidade a que se destinam, deve haver a exigência de apresentação de 

laudo técnico. Isso porque, a esmagadora a verificação do atendimento da maioria dos 

quesitos não pode ser verificada sem ensaio laboratorial completo.  

Portanto. trata-se de documentação estritamente necessária 

para assegurar que os objetos que serão adquiridos estão em consonância com as normas 

técnicas citadas, que, nc entanto, esta Administração olvidou de incluir no instrumento convocatório 
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a necessidade de apresentação de laudo Técnico que comprove que o produto atende a todas as 

determinações editalicias, principalmente no que tange à qualidade do objeto segundo a Normas 

E, em nenhuma das hipóteses, essa Administração saberá 

o que de fato está adquirindo se não solicitar a apresentação de laudo com probatório do 

atendimento das normas técnicas aplicáveis!  

Por tratar-se de objeto que pode acarretar em graves 

danos à saúde dos consumidores e ao meio ambiente, deve o edital fazer constar a 

necessidade de apresentação de laudo técnico emitido por laboratório de notória  

especialidade, tal como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas — IPT  e amostras dos produtos 

que serão fornecidos, para que seja possível comprovar que estes de fato estão em consonância 

com o edital e com o regramento técnico aplicável, em caso de dúvidas. seja encaminhado para 

confecção de novo laudo. 

O objetivo das exigências apresentadas é assegurar que os 

produtos que serão adquiridos pela Administração estejam em conformidade com as normas 

técnicas especificas e com a qualidade exigida no edital, evitando lesões em relação à qualidade 

requisitada e a qualidade apresentada. o que poderia acarretar danos à sua saúde e segurança dos 

administrados. 

Isso porque se tratam de produtos que podem ocasionar 

riscos à saúde dos consumidores, pois acondicionam materiais que, em contato com aquele que o 

manuseia ou com o meio ambiente, podem gerar graves danos a ambos. Além do mais, sabe-se 

que, muitas vezes é necessária a utilização de mais de um saco em razão da fragilidade do 

material utilizado, o que coloca em risco a segurança e ocasionam prejuízos econômicos aos 

consumidores, especialmente empresas e órgãos públicos. 
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Por todo o exposto. não restam dúvidas quanto à necessidade 

de reforma do edital em testilha, em estrita observância ao principio da legalidade. como medida 

impositiva de direito. 

IV - DO PEDIDO 

vista de todo o exposto é o presente para requerer o 

recebimento desta impugnação e o seu regular processamento para corrigir o instrumento 

convocatório no sentido de 

1) inclusão da obrigatoriedade da apresentação das licenças e autorizações de Funcionamento 

da ANVISA e Licença de Funcionamento Municipal ou Estadual, tanto da licitante quanto da 

empresa fabricante dos produtos por ela ofertados. para comercialização de sacos para lixo 

infectante; 

2) inclusão da obrigatoriedade da apresentação de laudos comprobatórios da qualidade dos 

produtos regidos por normas técnicas específicas, obrigatoriamente conduzido em 

laboratório acreditado pelo lnmetro para tanto: 

Termos em que.  

Pede Deferimento.  

São Paulo, 24 de Agosto de 2014 

ST. E DESC. LTDA. 
I Paiva Garcia 

ntante Procurador 
RG: 40.498.678-X 
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