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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DE SEABRA – BAHIA.  
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 443/2017 – REGISTRO DE PREÇO  
 
 
 
Sr. Presidente, 
 
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ 05.400.006/0001-70, com sede à Rua Conde do Arco, nº 200, Bairro Subaé, 
Feira de Santana – Ba, CEP: 44.094-588, por intermédio de sua advogada regularmente 
constituída, - instrumento procuratório acostado - inscrita na Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção da Bahia, sob o nº 47.294, com endereço profissional consignado no timbre 
desta, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 3º, artigo 41 e 109 da Lei 
8.666/93, bem como artigo 37, XXI da CF, vem, através deste, interpor  
 

RECURSO ADMINISTRATIVO, 
 
contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante MMAIS 
SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., apresentando no articulado as razões de sua 
irresignação.  
 

I - DOS FATOS 
 
1. A RRECORRENTE é uma empresa séria e, como tal, preparou sua documentação 

totalmente de acordo com o edital, que foi prontamente aceita por essa Administração. 
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Essa pertinente comissão não pôde, sequer, vislumbrar qualquer erro na documentação 
da licitante em questão. 

2. Entretanto, sucede que, após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a 
Comissão de Licitação culminou por julgar habilitada a empresa MMAIS SAÚDE 
MATERIAL HOSPITALAR LTDA., ao arrepio das normas federais.  

 
II – DAS RAZÕES DA REFORMA 

 
De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre outras condições de 
participação, que as licitantes deveriam apresentar autorização de funcionamento conforme 
item n° 7.1.3.2 do Edital. 
 

7.1.3.2 - Autorização de Funcionamento Sanitário da empresa licitante, expedida 
pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA comum e 
Especial); 

 
A proponente MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. não possui Autorização de 
Funcionamento da Empresa (AFE) para distribuir produtos cosméticos e saneantes, não 
estando apta, portanto, para ganhar os LOTES 14 E 23 dessa licitação em questão, e 
tampouco entregar mercadorias desse tipo sem autorização da ANVISA.  
 
Sabe-se que, mesmo que o edital não exija expressamente AAUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES E COSMÉTICOS, a mesma está implicitamente 
obrigada a estar presente no rol de documentos dos licitantes, vez que o artigo 8º, § 1º, 
incisos III e IV da Lei 9.782/99 dispõe que os produtos e serviços que envolvam risco à saúde 
pública estão sob o controle, fiscalização e regulamentação da ANVISA, como é o caso dos 
cosméticos e saneantes, e, dessa forma, não podem ser comercializados sem a autorização 
da mesma.  

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, 
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que 
envolvam risco à saúde pública. 
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§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária pela Agência: 

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 
insumos, processos e tecnologias; 

II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas 
embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes 
orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários; 

III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; 

IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação 
em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos; (Grifo nosso) 

 
A Comissão de Licitação, sem maiores considerações, acabou por aceitar a documentação da 
concorrente MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. sem a apresentação da 
referida autorização, reputando cumprida a exigência de que se cogita. 
 

Essa atitude é manifestamente ilegal, à medida que, por óbvio, nnão pode a Administração 
pactuar com empresa que não possui permissão da ANVISA para exercer as atividades sob 
regime de Vigilância Sanitária.  
 
Ademais, é sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e qualquer exigência 
editalícia deve ocorrer na época oportuna, não podendo relegar-se para o futuro a 
apresentação de documento que deveria integrar o envelope pertinente à habilitação. 
 
A norma básica e instituidora do pregão, disciplinando essa fase específica, estatui que 
"encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor 
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital" (art. 4º, XII). Ou 
seja, selecionada a proposta mais vantajosa, passa-se a seguir à verificação objetiva e 
vinculada das condições alusivas à qualificação do proponente vencedor.  
 
Esse ato é estritamente vinculado, não comportando espaço para a discricionariedade, 
porquanto as exigências serão aquelas inscritas no edital e deverão estar demonstradas 
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pelo licitante por documentos incluídos no "invólucro" previamente ofertado no momento de 
abertura do certame. 
 
Aliás, o § 3°, do art. 43, da Lei n° 8666/93, deixa patente a impossibilidade de ser incluído 
documento posteriormente à fase apropriada. 
 

O certame em tela é um Pregão Presencial do tipo MMENOR PREÇO, sendo assim, todo 
aquele que é considerado habilitado para participar do procedimento compete em pé de 
igualdade e não há e nem pode haver distinções entre eles no que tange à documentação.  
 
O procedimento licitatório tem como característica principal a escolha de empresa para 
executar um contrato pretendido pela Administração. Essa escolha deve ser feita dentro de 
parâmetros previamente definidos no edital, os quais são imutáveis depois de apresentadas 
as propostas.  
 
O procedimento a ser seguido no certame licitatório deve transcorrer exatamente conforme 
determina o edital. Este é o princípio básico da vinculação ao instrumento convocatório, que 
a Lei de Licitações, Lei 8.666/93, traz, juntamente com a própria definição de licitação, logo 
no seu terceiro artigo. Assim é a redação do Artigo 3º da Lei 8.666/93: 

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

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e sserá processada e julgada EM ESTRITA 

CONFORMIDADE com os princípios básicos da legalidade, da 

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

probidade administrativa, dda VINCULAÇÃO ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

(grifos nossos) 

 
Interessante, também, é reproduzir o que foi escrito pelo respeitadíssimo Prof. Dr. Celso 
Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 5 ed., São Paulo : Malheiros, 
1994, pp. 271 e 272 : 
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“O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a 

Administração a respeitar eestritamente as regras que haja 

previamente estabelecido para disciplinar o certame, como aliás, está 

consignado no art. 41 da lei 8.666.” 

“O princípio do julgamento objetivo, almeja como é evidente, iimpedir 

que a licitação seja decidida sob o influxo do subjetivismo, de 

sentimentos, impressões ou propósitos pessoais dos membros da 

comissão julgadora.” (grifos nossos) 

 
Destarte, a Lei 6.360/76, em seus artigos 1º e 2º, estabelece que somente poderão importar, 
exportar, armazenar ou expedir produtos de higiene, cosméticos, entre outros, as empresas 
que estiverem autorizadas pelo Ministério da Saúde, licenciados pela ANVISA.  

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. 

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. 

Assim, no intuito de confirmar mais uma vez o Princípio da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório e ressaltar a ilegalidade do ato de habilitação da empresa MMAIS SAÚDE 
MATERIAL HOSPITALAR LTDA., faz-se necessária a menção do artigo 41 da Lei 8.666/93:   
 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

Ressalte-se que, o iitem n° 7.1.3.2 do Edital exige Autorização de Funcionamento Sanitário 
da empresa licitante, expedida pela ANVISA nas formas Comum e Especial. Ou seja, 
solicita todas as autorizações rreferentes à todos os lotes descritos no edital. Assim, está 
claro que os licitantes devem apresentar as Autorizações necessárias para cada lote.  
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Ademais, a prática de fabricação e comércio de Cosméticos e Saneantes sem registro é 

considerada crime hediondo pelo artigo 273 do Código Penal, com pena de reclusão prevista 

entre 10 e 15 anos. Os responsáveis, além de responder judicialmente, ficarão sujeitos a 

multa além da apreensão dos produtos. 

Tipifica-se o crime, quando o produto não está registrado ou notificado na ANVISA, sua 

composição não foi avaliada e o produto pode conter substâncias proibidas ou de uso 

restrito, em condições e concentrações inadequadas ou não permitidas acarretando riscos à 

saúde da população. A mesma regra vale para os distribuidores, conforme dispõe o § 1º do 

art. 273, CP:  

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a 
fins terapêuticos ou medicinais:  
 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. 
 
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem 
em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a 
consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.  
 
§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os 
medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os 
cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico; 
 
§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no  
 
§ 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:   
I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária 
competente;   
II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso 
anterior;   
III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua 
comercialização;   
IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;  
V - de procedência ignorada;  
VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária 
competente.   
 

Independente do processo de fabricação, artesanal ou industrial, a empresa precisa de 
licença da Vigilância Sanitária (Estadual), Agência Nacional Meio Ambiente, Alvará do 
Bombeiro, Registro no Conselho Regional de Classe, Autorização de Funcionamento emitido 
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pela Anvisa (Federal) onde somente após a concessão das Licenças obrigatórias, as 
empresas estarão habilitadas para vender os produtos. 
 
Dessa forma, está evidenciado que a decisão de aceitar os documentos da empresa MAIS 
SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. como completos e habilitá-la está equivocada e 
é ilegal, uma vez que viola o Princípio da Isonomia e o da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, pois contraria as normas do Edital, e ainda faz com que a PREFEITURA seja 
conivente com o crime, sendo responsabilizada pelos danos causados à população, já que 
contrata empresa sem regulamentação da ANVISA para fornecer os supracitados lotes.  
 

III – DO PEDIDO 
 
Em face das razões expostas, a Recorrente FFABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA. requer desta mui digna Comissão Permanente de Licitação o provimento do 
presente Recurso Administrativo para reconsiderar a r. decisão proferida na Ata de 
Abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 em 09/06/2017, a fim de que seja anulada 
a decisão que habilita a empresa MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., em 
razão do seu descumprimento ao item n° 7.1.3.2 do Edital dde Licitação, e julgar procedente 
as razões ora apresentadas, declarando-a inabilitada para prosseguir no pleito. 
 
Outrossim, sendo diverso o entendimento, seja o Recurso, juntamente com dossiê do 
processo (edital e ata), remetidos à autoridade superior para análise e decisão final, em 
conformidade com o § 4° do art. 109, da Lei 8.666/93. 

 
Termos em que, pede deferimento. 

 
Feira de Santana – Ba, 13 de junho de 2017. 
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