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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

JULGAMENTO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
OBJETO: aquisição de um veículo de passeio 5 lugares novo zero quilômetro, uma cadeira de 
rodas para obesos, dois aparelhos de Ar Condicionados Split um Desfibrilador Automático 
Externo (DEA), quatro Estetoscópios Tamanho Adulto, uma Balança Antropométrica para 
obesos, três Armários em aço com portas, uma Mesa de Escritório com gavetas, um Televisor 
Smart, oito cadeiras em aço ou ferro e um carro para material de limpeza em polipropileno. 
Com recursos da Emenda Parlamentar 202136660005 e próprios, para estruturação da 
Unidade Básica de Saúde do Município. 
 
IMPUGNANTE: M. K. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 31.4993939/0001-76.  
 

1. DA TEMPESTIVIDADE DA MEDIDA: 

 As medidas são consideradas tempestivas visto que foi solicitada no dia 15/03/2022 às 
08h45min, conforme, conforme item 3 da impugnação do ato convocatório, onde a data limite 
para impugnação é 17/03/2022.  

 

1. DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE: 

Trata-se de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico no 006/2022, Processo 
Administrativo 014/2022, que visa a aquisição de veículo, equipamentos e materiais de saúde 
para estruturação da UBS do Município. 

A empresa M. K. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, requer que seja 
conhecido a seguinte razão apresentada para impugnação: 

a) Quanto ao desejo de participar do certame para ofertar o ITEM 5, Balança 
Antropométrica para Obesos, o Edital publicado exige para o equipamento na qualificação 
técnica, registro na ANVISA e Autorização de Funcionamento expedida pela Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitária e Licença Sanitária Estadual ou Municipal, e que empresa de 
comercio de equipamentos de medição (balanças) são isentas de registro no órgão da saúde, 
pois os equipamentos não se encontram classificado na Tabela de codificação de produtos 
médicos constantes na RDC 185 de 22/10/01, conforme disposto no art. 25, 1º., da Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976 e NOTA TÉCNICA N° 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA e 
não são obrigadas a AFE junto a Anvisa conforme legislação. 
 

2. DA ANÁLISE DA COMISSÃO: 

Inicialmente deve-se atentar que todos os procedimentos licitatórios processados em 
âmbito nacional, devem estar estritamente pautados na legislação e nos princípios da 
administração pública que norteiam o processo formal e legal de aquisição e contratação 
governamental. 

Assim sendo, por se tratarem de critérios técnicos do objeto do edital, foi solicitada 
manifestação da Secretaria solicitante e competente sobre a área, onde, juntamente com o 
setor jurídico, pregoeiro e equipe de apoio, foi apreciado e analisado o PEDIDO DE 
IMPUGNAÇÃO, e em busca dos anexos apontados e descritos no documento anexado à 
plataforma, analisaram a questão, sendo que: 

a) Após análise da impugnação e verificação junto a NOTA TÉCNICA N° 
03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA, comprovamos que o produto do item 5 é isento de  registro, 
já excluídos na análise acima; em relação ao Alvará Sanitário e a autorização de 
funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) do Ministério da Saúde, foi evidenciado que para o fornecimento de alguns itens 
constantes no presente processo, as empresas não necessitam de tais documentos; frente ao 
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exposto, solicitamos publicação de errata ou reformulação a fim de excluir ou reformular 
exigências de apresentação de autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde para o item 5 
e/ou outros, assim como, adequação da redação em relação ao item e subitens: 8.2.5.2. Para 
os itens 02, 03, 04 e 05: a) Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, 
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal; b) Autorização de Funcionamento da 
Empresa licitante, expedida pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; c) 
Registro do produto na ANVISA. 

Assim sendo conclui-se serem fundamentadas as razões da Impugnante, não havendo 
impedimentos a alteração que propiciará uma maior capacidade de disputa à aquisição 
pretendida.  

 

3. DA DECISÃO: 

Ante ao acima exposto, pelo respeito eminente aos princípios da administração pública, 
decide-se CONHECER DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA pela empresa M. K. R. COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n° 31.4993939/0001-76, para no mérito, CONCEDER-
LHE PROVIMENTO, alterando as previsões constantes no Instrumento Convocatório mediante 
publicação de errata ou republicação integral se for o caso. 
 

Santo Antônio do Planalto/RS, 16 de março de 2022. 
 
 

________________________________ 
Vanderlei Marcelo Lermen 

Pregoeiro 
 

 
   

Marlo Miguel Koch  Daniela Erig Surkamp 
Equipe de Apoio  Equipe de Apoio 

 


