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EXCELENTÍSSIMO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO 
DE TUPANCIRETÃ – RS 

 
Ref.: Pregão Presencial n° 45/2018 
Ato Administrativo de inabilitação em Licitação 
  
 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SANTA HELENA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.568.094/0001-68, com sede na 
Rua Independência, n.º 160, Bairro Centro, Cidade Santo Augusto, RS, 
representada neste ato por seu sócio proprietário Sr. ANDRÉ ANDRIGHETTO DE 
CAMARGO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliada em Santo Augusto – RS, 

portador da Carteira de Identidade nº 3084396146 SJS/RS e inscrito no CPF 
sob nº 020.150.540-14, vem mui respeitosamente à presença de Vossa 
Excelência interpor RECURSOS CONTRA DECISÃO DE RESULTADO DE 
LICITAÇÃO proferida no Pregão Presencial n.º 45/2018, aberto pela Prefeitura 
Municipal de Tupanciretã, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.  
 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, cabe demonstrar a tempestividade do presente Recurso. 

A publicação do resultado do julgamento dos envelopes de propostas dos 
Licitantes ocorreu em 30/08/2018. Portanto, no dia seguinte, iniciou-se o prazo 
para a interposição de recursos. Desta maneira, o prazo de recursos expira no 
dia 04/09/2018. Donde é inequívoca a sua tempestividade. 

 

II - DO OCORRIDO 

Após a sessão de abertura dos envelopes de habilitação para julgamento das 

empresas habilitadas nos Itens 5 a 9, foi julgada habilitada a empresa Veiga & 

Cia Ltda. 

Foi julgada inabilitada a empresa Comercio de Medicamentos Santa Helena 

Ltda. 

A Comercio de Medicamentos Santa Helena Ltda foi considerada inabilitada 

por desatender ao item 8.2.4.2 do Edital. 

A Comercio de Medicamentos Santa Helena Ltda, ora Recorrente, entende 

que há razões para a reforma das decisões proferidas em relação ao julgamento 

de sua documentação, bem como para a reforma da decisão referente ao 

julgamento da empresa Veiga & Cia Ltda, que teve sua proposta classificada 

em segundo lugar. 

A apresentação destas razões se torna importante, visto que a única razão que 

inabilita esta licitante até o presente momento pode vir a ser reformada caso 

haja recurso administrativo apresentado e caso o Pregoeiro Oficial e respectivos 

membros da Equipe de Apoio aceitem os argumentos ali expostos. 

 

 

III - DAS RAZÕES APRESENTADAS 



2 
 

 

1 – Para a reforma do julgamento da Recorrente Comercio de 

Medicamentos Santa Helena Ltda:  

O item 8.2.4.2 do Edital é redigido da seguinte forma: 
 
8.2.4.2 Comprovação da Autorização de Funcionamento da 
Empresa (AFE), emitida pelo Ministério da Saúde/ANVISA. A 
empresa varejista, cujo destinatário seja o consumidor final e não 
exerçam as atividades previstas no artigo 2º da Lei 6.360/76, 

devem apresentar comprovante de Autorização de 

Funcionamento (AFE) apenas do fabricante do produto.  
Obs. A verificação de registro do fabricante pode ser obtida no site 
da ANVISA, com o nº do CNPJ:  

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/co

nsulta_autorizacao_internet.asp. 

 
A decisão da respeitável Comissão de Licitações, conforme anotado na Ata, 

fundamenta-se especificamente na não apresentação da Comprovação da 

Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), emitida pelo Ministério da 

Saúde/ANVISA, do fabricante do produto. 

 

A Recorrente possui todos estes atributos legais, tanto que em reiteradas 

oportunidades vem participando de procedimentos licitatórios. No que se refere 

ao item 8.2.4.2, a Recorrente apresentou a Comprovação da Autorização de 

Funcionamento da Empresa (AFE), emitida pelo Ministério da Saúde/ANVISA, 

da empresa licitante. Este documento faz prova inequívoca de que a Recorrente 

encontra-se regularizada junto à ANVISA. Não se faz necessário a inabilitação 

da licitante pela falta da apresentação da AFE do fabricante do produto, uma 

vez que pode ser verificado através do site da ANVISA, como o proprio Edital 

sugere. 

 
De outro modo, em breve consulta à Lei 6.360/76 nota-se que a Recorrente não 
deixou de apresentar o documento solicitado, já que a mesma possui a atividade 
de armazenamento do produto. 
 
É importante que haja cuidado ao se contratar empresas idôneas, mas isto não é 
motivo a fazer constar no instrumento convocatório documentos “extravagantes”, 

excessivos, sem previsão legal, pois a lei 8.666/93 em seu art. 30 diz que a 
qualificação técnica se limita a: 

 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 
a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente 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 disponíveis para 
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 
III - 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 cumprimento 
das obrigações objeto da licitação; 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/consulta_autorizacao_internet.asp
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/consulta_autorizacao_internet.asp
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IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 

 
O referido artigo nada diz quanto à obrigação da licitante apresentar Autorização 
de Funcionamento da Empresa (AFE), emitida pelo Ministério da Saúde/ANVISA 
do fabricante de seus produtos, nem mesmo que o faça ser incluído no rol dos 
documentos necessários. 
Portanto, não cabe à comissão fiscalizar se há ou não este documento, é função 
da Vigilância Sanitária vistoriar os estabelecimentos. 
 

Em razão disto, os administradores públicos não podem se deixar levar por 

rigorismos inúteis e preciosismos técnicos, pois que apenas retardam e oneram 

o processo de seleção.  

 

Oportuno, a propósito, invocar a decisão abaixo, proferida pelo Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, cuja orientação deveria ser seguida no 

julgamento do presente recurso, verbis:  

 
 “Visa à concorrência a fazer com que o maior número de 

licitantes se habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos 

públicos a obtenção de coisas e serviços mais conveninentes a 

seus interesses. Em razão desse escopo, exigências demasiadas 

e rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser 

arredados. Não deve haver nos trabalhos nenhum rigorismo e na 

primeira fase da habilitação deve ser de absoluta singeleza o 

procedimento licitatório" (in RDP 14/240).  

 

Ora, Senhor Pregoeiro, convenhamos que não tenha qualquer sentido lógico 

exigir um documento quando aquele apresentado atendeu a contento a mens 

legis. Tanto isto é verdade que a Recorrente faz juntar, nesta oportunidade, a 

Autorização de Funcionamento (AFE) do fabricante do produto. 

Esta simples consulta diligencia a questão aqui colocada. Ato contínuo será 

verificada a situação ativa da empresa ARRAYANES PRODUTOS HIGIENICOS 

INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  fabricante dos produtos da proposta da 

Recorrente, bem como a veracidade das informações contidas no documento. 

A inabilitação de licitante sem a devida diligência atenta contra o interesse 

público, sendo que há diversas lições de doutrinadores, bem como há 

jurisprudência em relação a sua obrigatoriedade. 

Leciona o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho: 

Não existe uma competência discricionária para escolher entre 
realizar ou não a diligência. Se os documentos apresentados pelo 
particular ou as informações neles contidas envolverem pontos 
obscuros – apurados de ofício pela Comissão ou por provocação 
de interessados –, a realização de diligências será obrigatória. 

 
Determinou o Tribunal de Contas da União: 

É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de 
informação de pouca relevância sem que tenha sido feita a 
diligência facultada pelo § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993. 
(Acórdão 3615/2013– Plenário) 
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Diversos são os procedimentos licitatórios que contaram com a participação da 
Recorrente, e quando proclamada vencedora, ela cumpre fielmente o contrato 
administrativo.  

2 - Para os pedidos de desclassificação da proposta da empresa Veiga & 

Cia Ltda.  

 

No tocante ao item 10.4. do Edital: 

 
10.4. No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da 

proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez por 

cento) da de menor preço.  

 

Ainda, quanto a este respeito, o Edital afirma: 

 
10.16. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos 

os proponentes forem inabilitados, a Administração poderá fixar 

aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93, prazo 

para a apresentação de nova proposta ou documentação, em 

sessão pública a ser definida pelo Pregoeiro. 

 

Ora, conforme Ata Parcial a proposta da empresa Veiga & Cia Ltda teve, para 

todos os itens, valores superiores a 10 % da proposta da empresa recorrente, 

restando desclassificada.  

 

 

Cabe ressaltar que a Comercio de Medicamentos Santa Helena Ltda, ao 

concorrer no certame licitatório, conhece e concorda com todas as condições 

editalícias. Entretanto, ao permanecer com a decisão, a comissão está 

frustando o caráter competitivo da licitação, e, por conseguinte ocorrerá uma 

contratação menos vantajosa à administração pública, o que é contrário ao que 

se busca na licitação.  

 

IV – DOS PEDIDOS 

Desta forma, requer seja reformada a decisão do Pregoeiro, para que a 

RECORRENTE seja declarada a vencedora dos Itens 5 a 9. E caso seja mantida 

a decisão impugnada, requer que sejam explicitados, em razões 

fundamentadas, os motivos pelos quais, esta Comissão resolveu manter seu 

posicionamento. 

 

Santo Augusto – RS, 04 de setembro de 2018. 

 

_____________________________ 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS SANTA HELENA LTDA 


