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Processo n° 1629/2017 
Pregão n° 19/2018 
 
 

Trata-se de recurso interposto pela empresa TECNOCLIN ELETRONICA LTDA ME, 
CNPJ. 64.765.548/0001-05, protocolado em 04/07/2018, no qual a empresa impugna o item 
016, no qual indica que as empresas participantes J. FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-
MEDICO EIRELLI e LUIZ ANDRE LEITE NETE, não possuem autorização de 
funcionamento perante a ANVISA para a comercialização de tais equipamentos 
(Eletrocardiógrafo – 12 canais), com as razões de mérito que junto à peça. 

 
Intimadas as empresas para contra-razões, as empresas aduziram que tais 

assertivas pertinem a fase prévia de questionamento do edital, vez que o mesmo não previa 
exigência de referida autorização para habilitação, bem como que a autorização não é 
necessária para revendedores, nos termos da própria legislação citada pelo recorrente. 

 
O Departamento Jurídico manifestou-se pela anulação parcial do procedimento 

licitatório no que tange ao item 016 do edital pela não demonstração expressa de previsão 
de apresentação da autorização AFE para participação no certame. 

 
Passo a análise do recurso. 
 
A questão incide sobre a alegação da necessidade ou não de se constar 

expressamente a necessidade de apresentação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – AFE junto a ANVISA para a possibilidade de venda dos produtos descritos em 
item 016, bem como, pelo princípio da vinculação de não ser necessária a apresentação 
caso não expresso no edital. 

 
Reza o consagrado aforismo que "o edital é a lei do processo licitatório". Essa 

máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que determina, em síntese, 
que todos os atos que regem o procedimento licitatório ligam-se e devem obediência ao 
edital (que não só é o instrumento que convoca os licitantes interessados em participar do 
certame como também contém os ditames que o regerão). Todavia, o princípio da 
vinculação não pode ser tomado como absoluto quando defronte ao principio constitucional 
da legalidade, que a este se sobrepõem. 

 
A vinculação nada mais é que faceta dos princípios da legalidade e moralidade, mas 

que merece tratamento próprio em razão de sua importância. Com efeito, o edital é ato 
normativo editado pela administração pública para disciplinar o processamento do processo 
licitatório. Sendo ato normativo editado no exercício de competência legalmente atribuída, o 
edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, Administração e 
licitantes, que dele não podem se afastar a não ser nas previsões que conflitem com regras 
e princípios superiores e que por isso são ilegais ou inconstitucionais. 
 

O princípio constitucional da legalidade, em sentido amplo, tem sido modernamente 
concebido como o dever de a Administração pautar suas ações sempre pelo direito, e não 
meramente pela lei em sentido formal. A afronta a qualquer princípio – e não só às regras- 
em 
razão de sua indiscutível carga normativa, é entendida como desrespeito ao princípio da 
legalidade em sentido amplo. No tocante aos processos licitatórios, contudo, é importante 
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relembrar que a Constituição determina que os requisitos para a participação do certame 
devem ser estabelecidos em lei. 

Desta forma, os reflexos dos efeitos da vinculação do edital, que não exigiu 
apresentação Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE junto a ANVISA para a 
possibilidade de venda dos produtos descritos em item 016, recebendo sua necessidade 
nos termos da Lei Federal n° 6.360/76 pelo princípio da legalidade dos atos administrativos, 
colocam os princípios em conflito.  

 
A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n 16 de 1 de abril de 2014, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, foi expedida no intuito de se estabelecer os critérios 
relativos à concessão, renovação, alteração, retificação de publicação, cancelamento, bem 
como para a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos 
relativos aos peticionamentos de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização 
Especial (AE) de empresas e estabelecimentos, para as atividades de armazenamento, 
distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, 
importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de 
medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, produtos de 
higiene pessoal, perfumes saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais.  

 
Talvez pela grande controvérsia do tema, referida agência tenha visto a necessidade, 

inclusive de se regulamentar a não necessidade de apresentação da autorização, como o 
faz em seu Art. 5° da mesma resolução: 

 
Art. 5° Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas: 
I - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde de uso leigo; 
II - filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, sem 
armazenamento, desde que a matriz possua AFE; 
III – que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, 
perfumes e saneantes; 
IV - que exercem exclusivamente atividades de fabricação, distribuição, 
armazenamento, embalagem, exportação, fracionamento, transporte ou importação, 
de matérias-primas, componentes e insumos não sujeitos a controle especial, que 
são destinados à fabricação de produtos para saúde, cosméticos, produtos de 
higiene pessoal, perfumes e saneantes; e 
V – que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de 
equipamentos para saúde. 
 

Neste liame e na esteira do que dispõem o edital em seu item 13.1, faz-se 
necessária uso desta prerrogativa no sentido de se buscar o melhor interesse 
público, evitando-se inclusive prejuízo técnico para a municipalidade. 
 

13.1 O Município de Monte Alegre do Sul, responsável pelo Pregão, reserva-se o 
direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, 
quando constatada ilegalidade no seu processamento; 

 
 Diante do acima exposto, julgo IMPROCEDENTE a solicitação apresentada pela 

empresa TECNOCLIN ELETRONICA LTDA ME, CNPJ. 64.765.548/0001-05, considerando 
o conflito administrativo entre o princípio da vinculação e da legalidade, visto que o edital 
não exigiu expressamente a exigência de Autorização de Funcionamento da Empresa – 
AFE junto a ANVISA, e consequentemente, no termos do item 13.1, “a”, do edital, julgo 
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revogada a adjudicação do item 16 do edital do Pregão n° 019/2018 desta municipalidade, 
cancelando o mesmo para todos os fins, o qual deverá ser objeto de novo certame, 
asseguradas as exigências legais, nos termos do interesse público superveniente, 
assegurada pela segurança técnica e jurídica. 

 
Dê-se ciência do mérito do pleito às interessadas via e-mail. 
 
 

Monte Alegre do Sul, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Leandro Affonso Tomazi 
Pregoeiro 
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