IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Pregão Eletrônico Nº 04/2022
Protocolo Eletrônico nº 10/2022
Constitui objeto da presente licitação a contratação dos serviços, sob demanda, de
produção e fornecimento de materiais instrucionais personalizados dos tipos: LOTE I:
squeeze rígido colorido 550 ml personalizado silk screen; squeeze de alumínio
personalizado, escova com espelho personalizada, mochila saco personalizada; mochila
saco degradê personalizada; LOTE II: borracha personalizada, caneta personalizada, lápis
preto, apontador com depósito personalizado, moleskine pequeno personalizado, moleskine
grande personalizado; LOTE III: porta comprimidos personalizado, kit de higiene
personalizado e porta absorvente personalizado.

I – DOS FATOS
Trata-se da análise da impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº
04/2022, interposta tempestivamente pela empresa EMPÓRIO KAZA COMERCIAL
LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.276.294/0001-53, com sede na SCLN 110
Bloco C loja 44 – Asa Norte – Brasília – DF, por intermédio de seu declarado sócio,
Roberto Yasuo Kazama.
II – DO PLEITO
A Impugnante requer, em apertada síntese: a inclusão de exigência de
documentação que comprove que os licitantes possuem a documentação que se
refere a: i) AFE (Autorização de Fornecimento) ANVISA, concedida pelo Ministério
da Saúde; ii) Licença Sanitária concedida pela Secretaria Municipal de Saúde local,
pelo fato do LOTE III do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2022 - LOTE III:
MATERIAIS PERSONALIZADOS DE SAÚDE E HIGIENE PARA CAPACITAÇÕES,
no seu Item 2 – KIT DE HIGIENE, prever o fornecimento de produtos de interesse à
saúde, produtos de higiene pessoal e cosméticos (creme dental, fio dental e escova
dental), para os quais se exige licença sanitária local e AFE ANVISA do fornecedor
para pessoa jurídica (comércio atacadista), nos termos da RDC nº 16/2014.
III - DO EXAME DA IMPUGNAÇÃO PELA CPL
Dispõe a mencionada RDC nº 16/2014 - ANVISA:
Art. 1º Esta Resolução tem o objetivo de 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 que realizam as atividades elencadas na Seção III do Capítulo I com
medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, substâncias sujeitas a
controle especial, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal,
perfumes, saneantes e cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas a controle
especial.

(...)
Abrangência
Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza 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.
Parágrafo único. A AFE é exigida de cada estabelecimento que realiza as atividades descritas
no caput com produtos para saúde.
(...)
Art. 5° Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas:
(...)
III – que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes
e saneantes;
(...)
Art. 14. Os requisitos técnicos devem ser verificados no ato da inspeção sanitária e estas
informações devem constar no relatório de inspeção emitido pela autoridade sanitária local
competente.

Depreende-se dos termos da RDC nº 16/2014 - ANVISA que é exigido a AFE
(autorização de Funcionamento) das empresas que realizam atividades de
armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração,
fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem,
síntese, transformação e transporte de produtos de higiene pessoal (elencados no
item 2 do Lote III do Pregão Eletrônico nº 4/2022), cujos requisitos técnicos devem
constar no relatório de inspeção emitido pela autoridade sanitária local.
Pelas razões acima expostas, nos termos do Item 2.5 do Edital do Pregão
Eletrônico nº 4/2022, a CPL CONHECE da impugnação interposta pela empresa
EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA-ME, por ser oportuna e tempestiva, para no
mérito, DAR-LHE ACOLHIMENTO, de modo incluir nas exigências de qualificação
técnica do Edital: i) AFE (Autorização de Fornecimento) ANVISA, concedida pelo
Ministério da Saúde; ii) Licença Sanitária concedida pela autoridade sanitária local,
exclusivamente para as licitantes proponentes para o LOTE III - MATERIAIS
PERSONALIZADOS DE SAÚDE E HIGIENE PARA CAPACITAÇÕES, mantidos os
prazos originalmente estabelecidos, em razão de que a alteração promovida não
afeta a formulação das propostas.
Brasília, 20 de junho de 2022.
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