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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018 
ANÁLISES DA IMPUGNAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARESCIMENTO  

A Pregoeira designada pela Portaria 004/2018, Sr. ANDREIA FERREIA DE FARIAS, 
traz aos autos do processo do Pregão Presencial SRP 14/2018, a Impugnação aos 
termos do Edital, manifestado pela empresa COMVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.483.303/0001-80, e a solicitação de esclarecimento 
e reajuste dos termos do Edital requerida pela empresa CARL ZEISS DO BRASIL 
LTDA., CNPJ 33.131.079/0001-49, os quais recebemos no e-mail 
seabra.lcitacao@hotmail.com, em 14/05/2018 e 15/05/2018, respectivamente. 
Considerando que o certame encontra-se agendado para a realização no dia 
22/05/2018, e que, nos termos do Art. 41 da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e item 18 do 
Edital o prazo para tal são de 02 (dois) dias uteis antes da realização do certame, 
portanto tempestivos os questionamentos, sobre os quais passamos a relatar: 

A licitante COMVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 
15.483.303/0001-80, em síntese, requer em sua manifestação de impugnação que 
seja exigidos das empresas licitantes, como qualificação técnica a Autorização 
de Funcionamento da Empresa (AFE), para materiais e equipamentos correlatos, em 
atendimento as disposições do Art. 30 da Lei 8.666/93, inciso X e XIII do Art. 3º da Lei 
10.520/02, inciso VII do Art. 6º, §2º, incisos VI e XI do Art. 8, respectivamente da Lei 
9.782/99, Resolução RDC/Anvisa 260/02, Decreto 8.077/13 e no quanto leciona a 
ANVISA por meio de cartilhas e instruções neste sentido. 

Requer, ainda, que o prazo de fornecimento de 05 (cinco) dias estabelecido no item 
14, subitem 14.1, para entrega dos produtos após a solicitação ou ordem de 
fornecimento seja alterado pata até 30 (trinta) dias; Que o prazo máximo para 
pagamento de até 90 (noventa) dias estabelecido no item 15, subitem 15.1, seja 
reduzido para até 30 (trinta) dias e; Por fim, que seja exigido o Registro do 
Responsável Técnico e da Empresa, atualizado, no respectivo o Conselho Federal 
pertinente.

A licitante CARL ZEISS DO BRASIL LTDA., CNPJ 33.131.079/0001-49, em seu pedido 
requer que o prazo de fornecimento de 05 (cinco) dias estabelecido no item 14, 
subitem 14.1, para entrega dos produtos após a solicitação ou ordem de fornecimento 
seja alterado pata até 90 (noventa) dias, sob a alegação de demandas de 
fabricação, importação, embarque dentre outros percursos de tempo e embaraços 
alfandegário que inviabilizaria cumprir o prazo fixados no edital, caso sagrasse 
vencedora do certame. 

Transcritas as sínteses das razões da impugnante e da solicitante, passamos a 
análises dos questionamentos: 
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A impugnação apresentada pela licitante COMVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.483.303/0001-80, observadas as ponderações 
abaixo apresentadas, merecem ser acolhidas, em parte, nos seguintes termos: 

a) Quanto à falta de exigência editalicia no ato de habilitação da Autorização de 
Funcionamento da Empresa (AFE), como demonstrado em suas razões e a 
fundamentação do pedido, ver-se que a solicitação é pertinente, portanto, 
merecendo reformação do edital; 

b) Quanto à exigência do Registro do Responsável Técnico e da Empresa,
atualizado, no respectivo conselho federal, tal pedido extrapola as exigências 
de qualificação técnica consagrado pela Lei 8.666/93, em especial as contidas 
no inciso II, Art. 27, detalhadas nos incisos I e II do Art. 30 da referida lei, haja 
vista, a exigência da comprovação da aptidão técnica somente é cabível para o 
desempenho de atividade pertinente em característica, quantidades e prazos 
objeto da licitação, o que não é o presente caso, vez que trata-se de aquisição 
de objetos, bastando para tanto a qualificação do licitante através dos já 
exigidos e da AFE ora acrescentada; 

c) O prazo para fornecimento fixado no item 14.1 que são de 05 (cinco) dias úteis, 
o qual requerido para que seja concedido 30 (trinta) dias para o seu 
fornecimento, é incompatível com o objeto da licitação, haja vista, não são 
equipamentos fabricados sob encomenda, mas sim, equipamentos fabricados 
nos moldes padronizados e existentes no mercado, logo, qualquer que seja a 
localidade da sede do licitante dentro do país, é possível atender o prazo fixado; 

d) Por fim, o prazo fixado para pagamento de até 90 (noventa) dias, nos termos 
do item 15.1, embora não afronta nenhum principio licitatório, não há objeção 
para a sua redução, vez que o termo é de “até”, não sendo estático. 

O questionamento da CARL ZEISS DO BRASIL LTDA., CNPJ 33.131.079/0001-49, 
para que seja alterado o prazo de fornecimento de 05 (cinco) dias estabelecido no item 
14, subitem 14.1, para até 90 (noventa) dias não assiste razão, vez que, não são 
equipamentos fabricados sob encomenda, mas sim, equipamentos fabricados nos 
moldes padronizados e existentes no mercado, logo, qualquer que seja a localidade da 
sede do licitante dentro do país, é possível atender o prazo fixado.

CONCLUSÃO: 

Vistos e relatados os questionamentos e as razões apresentadas, acolhemos a 
impugnação apresentada, em parte, e nestes termos, proceder as alterações e 
correções do Edital Pregão Presencial SRP 14/2018, com as seguintes 
modificações/alterações: Inclusão da exigência da Autorização de Funcionamento 
da Empresa (AFE), no rol de qualificações técnica; Alteração do prazo de 
fornecimento para até 15 (quinze) dias úteis, fixado no item 14.1 do Edital; Alteração 
do prazo para pagamento em até 30 (trinta) dias, fixados no item 15.1 do Edital. 
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O Edital do Pregão Presencial SRP 14/2018 será reformulado com as 
correções/alterações citadas, fixando-se novo prazo para a realização de certame, 
conforme aviso e edital corrigido a ser disponibilizado. 

Seabra – BA., 17 de maio de 2018. 

ANDREIA FERREIRA DE FARIAS 
Pregoeiro
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