
Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 

Mairinque-SP 
	

Fone (11) 4718-8644 
CEP 18120-000 
	

Fax (11) 4718-2764 

CNPJ 45.944.428/0001-20 
	

www.mairinque.sp.gov.br  

Pregão Presencial n° 001/2019 

Referência: Edital n° 004/2019 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇO DE 
MATERIAL DE ENFERMAGEM, HOSPITALAR E INSUMOS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS. 

Impugnante: BEM MED COMÉRCIO ATAC. DE PROD. MÉDICOS LTDA 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EDITAL 

1 — Trata-se de resposta ao pedido de Impugnação ao Edital interposto por Bem 
Med Comércio Atacadista de Produtos Médicos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob n° 18.806.050/0001-26, ora impugnante, contra Edital n° 004/2019 do 
Pregão em referência, cujo objeto é aquisição de material de enfermagem, hospitalar e 
insumos para atender a demanda de diversas Secretarias. 

DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

2 — Nos termos do disposto no §2° do art. 41 da Lei 8.666/93, é cabível ao 
licitante, a impugnação do ato convocatório do Pregão na forma presencial até dois dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública. 

3 — Desse modo, observa-se que o Impugnante protocolou sua petição no dia 
30/01/2019, e, considerando que a abertura da sessão pública do pregão esta marcada para 
o dia 05/01/2019, a presente impugnação reputa-se tempestiva. 

DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

4 — Insurge-se a Impugnante face a suposta ausência de exigências no Ato 
Convocatório de que os itens 26, 111 e 113 abaixo descritos. 

26 - Coletor de Material Perfuro Cortante 

Composto de papel plástico resistente, alça dupla para transporte. Indicado 
para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lâminas de 
bisturi, lancetas, vidro ampolas entre outros. Capacidade de 13 litros; 
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111 — Coletor de Material Perfuro Cortante — composto de papel plástico 
resistente, alça dupla para transporte. Indicado para desprezar todo material 
que corta ou perfura, como agulhas, lâminas de bisturi, lancetas, vidro ampolas 
entre outros. Capacidade de 07 litros); e 

113 — Papel Lençol Branco 

Constituido 100% de fibra celulose virgem, desenvolvido especificamente para 
forração de macas ou mesas de terapias onde a grande rotatividade de pacientes 
e clientes diariamente. Rolo 50 m. x 70 cm. 

5 — A Impugnante alega que os itens 26 e 111 deveriam possuir 
Registro/Cadastramento junto a ANVISA, bem como, o item 113, deveria possuir Laudo 
Analítico Laboratorial emitido pelo IPT INMETRO ou Órgãos Credenciados, identificando 
as características técnicas solicitadas, visto que, em análise visual e/ou de resistência e alvura 
do produto não comprova a veracidade de que o papel é 100% celulose virgem, ou seja, não 
é reciclado. 

6 — Ao final, requer o aceite das razões que ensejaram a impugnação. 

DA ANÁLISE DO MÉRITO 

7 — As razões apresentadas pela Impugnante merecem atenção no tocante aos 
Itens 26 e 111, no entanto quanto ao item 113 está desprovido de argumentos válidos que 
pudessem embasar a exigência postulada, pois vejamos. 

8 — De acordo com as normas da ANVISA os materiais de enfermagem, 
hospitalar e insumos objetos do certame em apreço, devem possuir Registro/Cadastramento 
junto a ANVISA (RDC ANVISA n° 40 de 26/08/2015), bem como o distribuidor ou 
fabricante devem possuir sua devida autorização de funcionamento junto a ANVISA (RDC 
ANVISA n° 40 de 01/08/2014). 

9 — Nesta mesma senda, vejamos a manifestação do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (Processo: 14574.989.17-4). 

"No que diz respeito às críticas que recaem sobre a omissão de exigência de 
Certificação SIVISA e AFE — Autorização de Funcionamento Específica 
emitida pela ANVISA, conforme noticia a própria Representante, situação 
similar foi enfrentada anteriormente no âmbito das Representações 
4018.989.17-8 e outras, por despacho publicado no Diário Oficial do Estado de 
18/02/2017, do eminente Conselheiro Renato Martins Costa, adiante 
reproduzido para melhor visualização: "(...) Voltando-me aos editais 
impugnados, vejo que buscam adquirir bens para entrega parcelada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações do governo do Estado de São 
Paulo, sistema BEC/SP, ambiente em que são disponibilizadas minutas 
editalícias pré-aprovadas pela Procuradoria Geral do Estado. Especificamente, 
os três instrumentos convocatórios contam com cláusula relativa à habilitação 
jurídica indicando que serão exigidos "ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
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exigir" (4.1.1., "e"). Já a respeito do registro do produto, em um dos editais, 
na cláusula terceira da minuta contratual "Das obrigações e das 
responsabilidades da contratada", no subitem III, tem-se que deverá a 
contratada "cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, 
estaduais e federais que interfiram na execução do contrato", enquanto em 
cláusula igualmente intitulada dos outros dois instrumentos convocatórios 
consta no caput que caberá a contratada atender às obrigações estabelecidas em 
lei. Portanto, há previsão em abstrato quanto à imprescindibilidade de 
apresentação da documentação reclamada, nos momentos oportunos. Nesse 
contexto, considero aqui ser possível o prosseguimento das licitações, 
mediante alerta para as Unidades Gestoras Executoras licitantes no sentido de 
que, na prática, exijam as autorizações e licenças específicas, a fim de dar pleno 
atendimento ao subitem 4.1.1. de seus editais, assim como requeiram para fins 
de assinatura do contrato, em prazo razoável, a prova de registro na ANVISA 
dos produtos em disputa, posto se tratar de obrigação legal. Ainda, deverá ser 
recomendado que em futuras licitações customizem os editais padrões 
disponibilizados no sítio eletrônico da BEC com o intuito de particularizá-los 
em conformidade com as exigências aqui mencionadas, ou seja, ao licitarem 
produtos domissanitários devem incluir cláusula expressamente requerendo 
licença de funcionamento na vigilância sanitária e autorização de 
funcionamento da ANVISA como requisitos de habilitação jurídica, bem como 
devem expressar a necessidade de que os produtos tenham registro na 
ANVISA, para fins de contratação. Oficie-se à PGE recomendando-se que, ao 
revisar as minutas padrão disponibilizadas na BEC, atente para a necessidade 
de consignar ou ao menos orientar/observar quanto à necessidade de que as 
Unidades Gestoras façam tais customizações ao adquirirem produtos 
domissanitários. Finalizo registrando que, a despeito dessa análise preliminar 
e em nada sendo prejudicado por conta dela, tais aspectos serão objeto de 
exame pormenorizado sob rito ordinário, com o devido exercício de 
contraditório e oitiva de órgãos técnicos, considerando-se a ótica dos 
acontecimentos em concreto, se assim selecionados os contratos por este 
Tribunal.(...)" Aliás, em despacho por mim exarado no âmbito do processo n.° 
10152.989.17-4, mesmo tratamento foi dispensado à pretensão de contratação 
do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos — DSAGC —
Secretaria do Meio Ambiente (publicado no DOE de 15/06/2017 - Poder 
Legislativo — pp. 30/31). Considerando a similaridade entre os cenários 
examinados nos referidos precedentes e o caso ora em apreço, não vejo razões 
para conferir solução diferenciada. "...Dessa forma, considerando que o Edital 
em análise contempla previsão genérica de apresentação de "ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir", também aqui recomendo que os responsáveis pelo 
Certame "(...) na prática, exijam as autorizações e licenças específicas, a fim 
de dar pleno atendimento ao subitem 4.1.1. de seus editais, assim como 
requeiram para fins de assinatura do contrato, em prazo razoável, a prova de 
registro na ANVISA dos produtos em disputa, posto se tratar de obrigação 
legal. (...)". 

10 — Desta forma, assiste razão a Impugnante no tocante a necessidade de incluir 
no Ato Convocatório (Edital) o Registro/Cadastramento na ANVISA dos materiais 
constantes dos itens 26 e 111, bem como que as empresas que realizem atividades referentes 
a produtos para saúde possuam Autorização de Funcionamento. 
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11 - No tocante ao requerimento de inclusão em Edital, que o Item 113 - Papel 
Lençol Branco deve possuir Laudo Analítico Laboratorial emitido pelo IPT, INMETRO ou 
órgãos credenciados, a Impugnação esta baseada em questionamento formulado pela 
empresa Flex Indústria e Comércio de Papéis Ltda-ME ao IPT - Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas sobre a possibilidade de identificar papel Celulose. No entanto, referida 
consulta ao IPT não possui força normativa capaz de obrigar a inclusão de referida exigência 
no Edital. 

DECISÃO 

12 - Feitas essas considerações, damos PARCIAL PROVIMENTO a 
impugnação ao edital n° 004/2019 postulado pela empresa Bem Med, acolhendo a 
necessidade de incluir no Edital que os materiais de enfermagem, hospitalar e insumos 
devam possuir seus devidos registros/cadastramento junto a ANVISA quando a norma 
assim exigir, bem como que as empresas voltadas a este segmento possuam autorização de 
funcionamento (Licença Sanitária Municipal), não provendo, contudo, a inclusão de 
exigência de Laudo Analítico laboratorial para o item 113 pelas razões anteriormente 
expostas. 

13 - Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, do julgamento objetivo, da 
finalidade, portanto, respeitadas as normas que regem a modalidade em comento. 

É como decido. 

Mairinque, 01 de Fevereiro de 2019. 

'CUJJ,À)(NJ 
Gla cia Graziela de Almeida 

Pregoeira 

arfa E 
Pr•curadora J 	a 

OAB/SP 178.633 
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De acordo, 
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