
Estado do Rio Grande do Sul
ilIUNICIPIO DE SANTO ANTON|o DO PI-ANALTO

GONSULTORIA JURiDICA

PARECER JURiDtCO

LIC|TAgAO PREGAO PRESENCIAL N€ 01612019
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO A4212A19
DATA DO CERTAME: 2AAUZA19
oBJETO DO PARECER: ANALTSE JURIDICA DA IMPUGNA9AO AO
EDITAL DE LANQAMENTO DO CERTAME, PROPOSTO PELA
EMPRESA'INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.'
oBJETO DA LTCTTACAO: AOUTSIQAO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE E AqAO SOCTAL

Na qualidade de Consultor Jurldico do Municipio de Santo Antdnio do Planalto,
consutta-me o Senhor Pregoeiro, Vandedei Marcelo Lermen, acerca de lmpugnagSo
ao edital do Proeedimento de ticitageo modalidade Preg3o Prese netal, acima
caracterizado.

1 DA ANALTSE DA ADMTSS|B|L|DADE DA tMpUGNAqAO AO
EDITAL

A impugnagSo ao edital, foi apresentada pela impugnante, na qualidade de
licitante, amparada no art. 41, $ 2" da Lei ne 8.666/93, embora o dispositivo tenha
sido apontado com falhas.

Estabelecem o art. 41 e os $$ 10 e 20, da Lei no 8.666193, a possibiiidade de ser
aprescniada impugnagSo ao edital de licitaqSo. taftto pelo liciiante, at6 o segundo dia
0til, quanto por qualquer cidadao, no prazo de cinco dias fteis, ambos contados da
data de abertura dos envelopes de habilitagEo.

A impugnagao sob comento, foi proposta em 16/08/201 e a abertura dos
envelopes do certame, foi marcada para 28108/2019, sendo, portanto tempestiva a
impugnagdo, merecendo ser conhecida, sob c aspecto da tempestividade.

No tocante aos aspectos formais, a impugnagao tem causa de pedir e
apresenta os fundamentos nos quais busca amparar o pedldo formulado, ostentando
a impugnante, aparentemente, interesse na impugnagio, pois nio se verifica, a
partir da inicial, aspectos que poderiam impedir ou obstar a participagao da mesma,
em um certame licitatorio. .,-i'-) ;
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Assim, a impugnagao ostenta condigoes de ser conhecido.

2 DA IMPUGNAqAO APRESENTADA, DOS FUNDAMENTOS
INVOCADOS E DA ANALISE E OPINfiO JURiDICA DA
CONSULTORIA

Neste parecer, serao apresentados, nos subitens deste item, a impugna@o
proposta em face do editai, os fundamentos nos quais a impugnante buscou
amparar o pedido, seguido da anAlise juridica conespondente, e da opiniEo juridica
acerca da pertinGncia dos fundamentos e da impugnagSo.

2.1 Da causa de pedir atinente i impugnagSo ao edital

A empresa impugnante insurgiu-se em face da exigdncia disposta no item
7.2.3, alinea "a" do edital:

a) Certificado de Boas Pr6ticas de DistribuiqSo e Armazenamento, emitido pela
Secretaria de Vigilincia SanitSria do Ministerio da Sa[de, numerado e
destaeado (grifado com marca textoi o nEmero do item a que se refere; caso
seja disp€rsado devera ser apresentado c6pia autenticada do ato que isentou
o produto de tal documento.

Trata-se do conhecido Certificado de Boas Pr6ticas de DistribuigSo e
Armazenamento - CBPDA, regrado pela ANr4SA, na ResolugSo da Diretoria
Colegiada, do 6195o, n" 39i2013.

Segundo a impugnante a exigCncia de tal certificado, se afigura ilegal.

2.2 Dos fundamentos utilizados pela impugnante para dar
suporte i impugna9ao. Da alegada vaolagao do principio da
isonomia

Segundo a impugnante, a adogao da exig6ncia de CBPDA, viola o principio da
isonomia, previsto no art. 50, inciso ll da ConstituiqSo Federal, submetendo os
licitantes a tratamenio diferenciado.

2.2.1 Da analise e opiniao juridica da consultoria

A exig6ncia, de forma alguma, submete os lieitanies a tratamenio diferenciado,
de vez que he uma exig€ncia com amparo juridico profundo, de vez que se constiiui
numa foima de garantir a qualidade dos medicamentos, atendendo plenamente ao
interesse p0blico, consubstanciado no dever do administrador p0biico, de adotar
mecanismos que garantam a qualidade dos medicamentos e dos materiais
ambulatoriais a serem utilizados para o tratamento e cura de pessoas.

A igualdade ou isonomia, neste caso, se estabelece entre aqueles
cumprem a exig6ncia, A qual a Administfageo estd vinculada, pois al6m de

que
estar
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vinculada ao edital {art.41 da Lei 8,666/93), est6 vinculada com praticas preventivas
e que assegurem o cumprimento exigivel, dos licitantes, no sentido de que receba
medicamentos e materiais ambulatoriais, com a devida queiiCade, pois armazenadcs
e disiribuidos, vale dizer, entregues, com a qualidade almejada pela ciencia,
capazes, portanto, de garaniirem o €xito da terapia na qual se der a sua utilizagSo.

Portanto, neste caso, como se vera, inclusive, das demais razoes deste
parecer, os licilantes que nao cumprirem a obrigagio de apresentar a CBPDA 6 que
se colocam no contexto do mercado, de forma diferente daqueles que atendem a
exigCncia editalicia, apresentando-se, como enorme risco potencial ao ente publico,
na execuQeo de suas politicas p0blicas voltadas A sa0de, razSo pela qual neo
devem participar do certame.

No tocante ae disposto no inciso ll do art. 50 da Cada Magma, tambem *eo
Frospera a contrariedade apresentada, de vez que a obrigagao. muitas vezes, neo
estd eonsubstanciada em lei, mas decore da inierprelagSo da lei e das fonies do
direito, quando o operador do Direito preenche as lacunas deixadas pelo legislador.
Tambdm a gue se considerar que, como se vere em cutros itens, a Resoluqto tem
forga de Lei, especialmente quando emanada do comando de lei.

Assim, quanto ao fundamento da violaQao do princlpio da isonomia, em anAlise,
na opinieo desta consultoria, a pretenseo da impugnante nao deve prosperar.

2.2 Dos fundamentos utilizados pela impugnante para dar
suporte i impugnagio- Da alegada vaolagea do-s art. 59, 22, XXVII e
37 XXI da Constituigio Federal

Segunda a impugnante, a exig6ncia de CBPDA, no edital, contraria o art. 59 da
Constituigio Federal, porque a ResoluqEo no 39/2013, da ANVISA, que a instituiu,6
hierarquicamente inferior, na ordem do processo legislativo, estabelecida pelo
referido artigo.

Sob outro prisma, invoca a impugnante, que a exigOncia editalicia fere o art. 22,
lnciso XXVII da ConstituigSo Federal, no tocante d competGncia para legislar sobre
licitag6es, que seria da Uni5o.

Aponta, ainda, como fundamento da impugnagAo do edital, violagEo do art. 37,
inciso XXI da ConstituigSo, aduzindo que a exig€ncia se mostra demasiada em face
do disposto no dispositivo referido.

2.2.1 Da an6lise e da opiniSo juridica da consultoria

N5o se aplica a assertiva juridica da hierarquia de leis, no caso
devendo ser analisado, apenas, se a norma invocada, parta tratar da
ou neo legal ou constitr.lcional.

sob csmento,
hierarquia, 6
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Com efeito, a previsdo da CBPDA est6 consubstanciada no Lei Federal n"
9.982/9S, que 6 posterior A ConstituigSo Federal, na qual h6 a fixag5o do valor das
taxas a serem pagas para obtengec do cedilicado.

E 6 da lei 9.982, atrav6s da qual foi criada a ANVISA, que deqone seu poder
regulamentar, de emitir Resolug6es, com forga de lei e outros atos, sendo que, a
RDC 3S12013, na qual est6 regulada a obtengao do CBPDA, 6 plenamente viilida e
constitucional, tendo presungSo de constitucionalidade, portanto, porque jamais
atacada por AgSo Direta de lnconstitucionalidade ou declarada inconstitucional em
controle difuso de constitucionalidade, que a maeule.

Nos incisos XiV e XV do art. 70 da Leio no 9.782, esteo estabeleeidas as
cornpet6ncias da ANVISA:

XIV - interditar, como medida de vigilAncia sanil6ria, os locais de fabricagSo,
controle, importagao, armazenamento, distribuigeo e venda de produtos e de
prestageo de servigos
relativos d satde, em caso de violagSo da legislaqio pertinenie ou de risco
iminente a satde;
XV - proibir a fabricaq6o, a importageo, o armazenamenio, a distribuigSo e a
ccmercializagao de produtos e insumos, em cass de violag6o da legislagdo
pertinente ou de risco iminente d saide;

Como se v6 o armazenamento e a distribuigio fazem parte do circuito que
existe entre a produgao e consumo de medicamentos e materiais utilizados no
tratamento de pessoas, bem como o risco envolvido, i exigir a adogio de normas de
prevengeo, como a de Regislro para obteftgeo de CBPDA.

Da leitura de todos os dispositivos que fazem parte do art. 70, se torna mais
vislvel a importencia da materia e de sua regulamentageo. para feita atraves da RDC
39/2013.

A lei no 9.182199, no art. 80, S 10, l, M, V, M e XI, confere ampla competCncia
fiscalizat6ria sofre medicamentos e sobre uma gama de produtos para medicina e
sa*de, dentre os quais, materiais hospitalares, seja na produgao, comercializageo,
armazenagem e entrega (transporte). Da leitura do dispositivo, emerge o poder
regulamentar da Ag6ncia criada pela Lei referida.

Reproduz-se a seguir o disposto na RESOLUQAO DE DIRETOR{A
COLEGIADA - RDC No 39, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, pertinente d mai6ria sob
anAlise:

Ementa da Resolugio:

Disp6e sobre os procedimentos administrativos para concessio da CertificagSo de
Boas Prdticas de Fabricagio e da Certificagio de Boas Pr6ticas de Distribuigio
e/ou Armazenagem-

Predmbulo da Resolug6o: 6K
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A Diretoria Colegiada da Ag6ncia Naciona, de VigilSncia Sanit6ria, no uso das
atribuigOes qu-o lhe conferem os incisos lll e lV, do ait. 15 da Lei n.o 9,782, de
26 de janeiro de 1999, o inciso II. e $$ 1" e 3'do art. 54 do Regimento lnterno
aprovado nos termos do Anexo lda Portaria n" 354 da ANVISA, de 1J de
agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas
atualizag6es, tendo em vista o disposto nos incisos lll, do art. 20, lll e lV, do art.
70 da Lei n.o 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de
RegulamentagSo da Ag6ncia, instituido por meio da Portaria no 422, de 16 de
abril de 2008, em reunieo realizada em 30 de julho de 2013, adota a seguinte
Resolugao da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua
publica96o:
adota a seguinte ResolugSo da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente,
determino a sua publicagdo:

Dispositivos atifiefites a mateila sob exame e abrangencia:

SegSo I

Ohjetivo
Art.1' Esta ResolugSo iem o objeiivo de instituir procedimentos administraiivos
p*ra a concessao das Certificaqdes de Boas Pr*ticas de Fabricag8o de
Medicamentos, Produtos para Saride, Cosm6ticos, Perfumes, Produtos de
Higiene Pessoal, Saneantes e lnsumos Farmac6uticos e das Certificag6es de
Boas Prdticas de Distribuigio e/ou Armazenagem de Medicamentos, Produtos
para Sa0de e lnsumos Farmac6uticos.

Seg6o ll

Abrang6ncia:

Art.2" Esta Resoluq6o se aplica is empresas fabricantes de Medicamentos,
Produtos para Saide, Cosmeticos, Perfumes, Produtos de Higiene Pessoal,
Saneantes e lnsumos Farmac6uticos localizadas em territ6rio nacional, no
Mercosul ou em outros paises e As empresas armazenadoras, distribuidoras e
importadoras de Medicamentos, Produtos para Sa0de e lnsumos
Farmac6uticos localizadas em territ6rio nacional.

t...1

Definig6es:

Art.3" Para efeito desta ResolugSo, s6o adotadas as seguintes definig6es:
l- armazeRagem: eonjunto de operaqoes que inclui estocagem, expedi€o de
produtos acabados e os controles relacionados;
ll- certificado de boas preticas de distribuigio elou armazenagem (CBPDA):
documento emitido pela Anvisa atesiando que determinado estabelecimento
cumpre com as Boas Prdticas de Distribuigdo e Armazenagem ou
Pr6ticas de Armazenagem dispostas na legislageo em vigor;
t...1

Boas
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Regras para concessao do CBPDA:

Art.4'A concessao da CertificagSo de que irata esta Resoluqeo dependerS da
verificag5o do eletivo cumprimento dos requisitos preconizados pelas normas
vigentes de Boas PrAtieas de Fabricagfio e Boas PrSticas de Distribuiqio elou
Armazenagem com a observAncia do estabelecido nesta ResolugSo.

I...I
Art.6' As petigoes de Certificageo serao indeferidas caso a autoridade sanit6ria
compeiente ateste a insatisfatoriedade do estabelecimenlo quanto as Boas
Pr*ticas.
i...I
Art.g'A validade da CertificagSo de Boas Pr6ticas de FabricagSo e da CertificagSo
de Boas Praticas de Distribuiqio elou Amazenagem serd de dois anos, contados
a partir da data de sua publicagSo no Di6rio Oficial da Uni6o.
i...1
Art.19 O Certificado de Boas Pr6ticas de Distribuigeo e/ ou Armazenagem de
Medicamentos contere o n0mero da Aiitorizaqao Especial, caso o e$tabelecimento
certificado disponha de condig6es adequadas para o controle de medicamentos
que contenham substaneias sujeitas a controle especial.

i1
Art. 28 A coficesseo da CeriificagSo de Boas Pr6iicas de DistribuigSo eiou
Armazenagem de Produtos para Sa0de dar-se-6 por estabelecimento-

E evidente, pois, a importancia do tema, que emerge do transcrito arcabougo
juridico de regulamentaqao preventiva, emitido atraves da Resolugio RDC 3912013,

da ANVISA, oom base legal e constitucional, na Lei no 9.782.

A exig€ncia sob comento, portanto, nio foi instituida em diploma iuridics que
trata de licitag6es, mas pode haver a exigencia, dado d importAncia da mesma, para
a sa0de p[blica, diretamente ligada d qualidade dos medicamentos, e a sua
armazenagem, entrega (transporte) e efetiva entrega, em condig6es de utilizaqfo
seguta.

A imporidncia cia instituigeo do CBPDA pela ANViSA este consubstaneiada,
ainda, na Lei na 6.437n7, recepcionada pela Constituigdo Federal, a qual preve os
illcitos administrativos decorrentes da inexecugeo de boas preticas de produ96o,
armazenagem e distribuigeo de medicamentos, bem como estabelece as
penalidades aplicaveis. Portanto se hA infrag6es e penalidades para quem neo
observa as boas pr*ticas, 6 porque a materia € de enorme relevo para a sa0de, sem
legitimo acolher o CBPDA como exigCncia, em licitag6es, de modo a garantir a
exist€ncia obrigat6ria de garantia, para o Poder P0blico, no interesse pilblico.

No tangente dr violagio do arl. 22, XXVII da ConstituigSo Federal, como j6t foi
dito, ao editar a Lei no 9.782/99 e a RDC 39/2013, o legislador nao editou norma
voltada As lieitag6es, mas normas relativas a alguns itens que, quando adqiiiridos
pelo Poder Priblico e sujeitos ds licitag6es, devem ser adquiridos com a
observAncias das normas sanit6rias, mesmo e principalmente, quando preventivas,
non sentido de garantir a aplicagio de politicas adequada, de satde, sob o aspecto
cientifico. 1?(\
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No que diz respeito d alegada violageo do art. 37, XXI da Constituigao Federal,
nAyamente neo se aplica ao caso, de vez gue, a previsao editalicia busca,
obsen,ando as normas preventivas edilaCas pela ANVISA, garantir e eficecia social
delas no nivel da safde priblica local, sendo indispens6vel para a garantia do
curnprimento cia obrigagSo. como diz o texto da CF, pois entende-se por
cumprimento da obrigagao a entrega de produtos com a garantia de qualidade,
conferida pela Certificaqao da ANVISA.

Ainda, sobre o tema, tem-se que, numa rdpida pesquisa no site do Supremo
Trabunal Federal, no link existente para pesquisar-se Ag6es Diretas de
lnconstitucionalidade, - ADls, proposlas, na Corte, verifica-se que h6 uma incid6ncia
de 351 vezes a palavra Resolug6o (isso em orem num6rica), significando que h6
in0meras ADls de Resolug6es, o que significa que elas gozam da presungdo de
Constitucionalidade, s6 podendo ser declaradas inconstitucionais (na esfera federai),
mediante ADI ou, no ffrso concreto. em controle difuso, em incidente pr6prio.

Constatou-se, na pesguisa, a inexist6ncia de qualquer ADI em face cla RDe
3912013, ou da Lei no 9.782, razio pela qual, a toda evid6ncia, presumem-se
constitucionais.

Como fruto da pesquisa. ainda, exemplifica-se com a ADI no 4874t13. movida
pela Confederagflo Naeional da lndistria e julgada improcedente, com a seguinte
ementa:

EMENTA
A9AO DTRETA DE INCONSTITUCTONALTDADE. pEDtDO DE
TNTERPRETAEAO CONFORME A CONST|TU|QAO. ART. 7', ilt E XV,
tN FINE. DA LEI No 9.782i1999. RESOLUQAO DA DIRETOR|A
CoLEGTADA (RDC) DA ANVTSA No 1412002. pROtBtQAO DA ADt 4874 /
DF TMPORTAqAO E DA COMERCTALTZAQAO DE PRODUTOS
FUMIGENOS DERIVADOS DO TABACO CONTENDO ADITIVOS.
AGENCTA NAC|oNAL DE vrGlLANCrA sANrrARrA. REGULAQAo
SETORTAL. FUNQAO NORMATTVA DAS AGENCTA REGULADORAS.
PRINCIPIO DA LEGALTDADE. CLAUSULAS CONSTITUCIONAIS DA
LIBERDADE DE INICTATIVA E DO DIREITO A SAUDE. PRODUTOS
QUE ENVOLVEM RISCO A SAUDE. COMPETENCA ESPECIFICA E
OUALIFICADA DA ANVISA. ART. 8o, S 1o, X, DA Lei no 9.78211999.
JURISDTEAO CONSTTTUCTONAL. DEFERENCH ADMtNtSTftATtVA.
RAZOAB'L|DADE. CONVENQAO-OUADRO SOBRE CONTROLE DO
USO DO TABACO _ CQCT. IMPROCEDENCA.

1. Ao instituir o Sistema Nacional de Vigilincia Sanitiria, a Lei no
9.7821999 delineia o rcgime Juridico e dimensaooa as competancias
da Ag6rcia Nacional de Yigilincia Sanitiria - ANVISA, autarguia
especial.
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2. A fungio norrnativa das agOncias raguladoras nao se confunde
cDm a a fungio regulamentadora da AdministragSo (art. 84, lV, da
Lol Malor), tampoueo com a figura do regulamerto aut6nomo {arts.
84, Vl, 103-8, $ 40, l, e 237 daCFl.
3. A competencia para editar atos normativos visando i organizagSo
e i fiscalizagio das atividades reguladas insere-se no poder geral
de policia da AdministragSo sanitiria. Qualiftca-se, a competdncia
normativa Ga ANMSA, pela edi96o, ne exerclcio da rcgulagio
sEtorial sanit6ria, de atos: (i) gerais e abstratoe, {ii} de careter
t6cnico, (iii) necessirios i implementagio da politica nacional de
vigilincia sanitaria e (iv) subordinados i observ6ncia dos
parimetros fixados na ordem constitucional e na legislag6o setorial.
Precedentes: ADI 1668/DF-MC, Relator Ministro ldareo Aur6lio,
Tribunal Pleno, DJ 16.4.20O4; RMS 28487rDF, Relator Ministro Dias
Tofroll, {a Turma, DJe {4.3.2013; ADI 4954/AC, Relator fiilnistro
Marco Aur6lio, Tribunal PIeno, DJe 30.10.2014; ADI 4949/RJ, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2014; ADI
4951IP1, Relator lltinistro Teori Zavascki, DJe 28.11.2A74; ADI
4.0931SP, Relatora ilinistra Rosa lffeber, Tribunal Pleno, DJe 2
30.10.2014.

4. lmproced6ncia do pedido de interpretagio conforme a
ConstituigSo ds art. 70, XV, parte final, da Lei no 9.78?1999, cuJo
texto univoco em absoluto atribui competancla normativa para a
proibigEo de produtos ou insumos em cariter geral e primirio.
lmprocedGncia tamb6m do pedido alternativo de interpretagio
conforme a Constituigao do art. 70, lll, da Lei no 9.782/{999, que
confere e ANVISA compet€ncia nonnativa condicionada i
observlncia da legislagSo vigente.

5. Credencia-se i tutela de constitucionalidade in abstracto o ato
normativo qualificado por abstragSo, generalidade, autonomia e
imperativadade. Cognoscibilidade do pedido sucessivo de
declaragf,o de inconsiitucionalidade da ResolugEo da Diretoria
Golegiada {RDG} no 1412912 da Ag€ncia Hacional de Vigilincia
Sanitiria - ANVISA.

6. Proibigio da fabricagSo, imporbg{o e comercializagio, no pais,
de produtos fumigenos derivados do Ebaco que contenham as
substincias ou compostos que define como aditivos: compostos e
substincias que aumentam a sua atratividade e a capacidade de
€usar dapend6ncia quimica. ConformagEo aos limites fixados na
?ei e na ConstituigSo da Reptiblica para o exercicio legitimo pela
ANVISA da sua compet6ncia normativa.
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7. A liberdade de iniciativa (arts. 1", lV, e 170, caput, da Lei ilIaior)
nio impede a imposigio, pelo Estado' de condig0es e limites para a
arplorigio de atividadEs privadas tendo em vista sua

cohPatiOitizagio com os demais princfpios, garantias, direitos
fundlmentaii e protegoes constitucionais, individuais ou sociais,
destacando-se, no caso do controle do tabaco, a protegio da satde
e o direito i informagio, O risco associado ao consumo do tabaco
justifica a sujeig5o do seu mercade a intensa regulagio sanitiria,
iendo em vista o interesse p0blico na Protegeo e na promogEo da
saride.

8- O art. 8o, capute S {o, X, da Lei no 9.78211999 submete os produtos
fumigenos, derlvadss ou n6o do tabaco, a regime diferonciado
espelifico de regulamentagEo, controle e fiscalizagSo pela ANVISA'
poi se tratar daprodutos que envolvem rlsco I sa6de pdbllca' A
tompet€ncia espeeifica da ANVISA para regulamentar os produtos
gue envolvam risco i saride (art. 8o, $ 1o, X, da Lei no 9.78?1999)
neceseariamente inclui a compettncia para definir, por meio de
crit6rios t6cnicos e de seguranga, os ingredientes que podem e nlo
podem ser usados na fabricagio de tais produtos- Dai o suporte
iegal i RDC no t4t2012, no que proibe a adig5o, nos produtos
fumigenos derivados do tabaco, de compostos ou substincias
destihados a aumer*ar a sua atratividade. De matiz eminentemente
€cnica, a disciplina da forma de apresentagSo {composigIo,
caracteristicas etc.) de produto desti*ado ao consumc, nEo traduz
restrigio sobre a sua natureza.

9. Definidos na legislagSo de regEncia as politicas a serem
perseguidas, os objetivos a senem implementados e os obietos de
iutela, ainda que ausente pronuneiamento direto, prcciso e nlo
ambiguo do legislador sobre as medidas especlficas a adotar, n5o
cabe ao Poder Judiciirio, no exercicio do controle jurisdicional da
exegese conferida por uma Ag€ncia ao seu pr6prio estatuto legal,

=implesmente 
subslitut-la pela sua pr6pria lnterpretagfo da lei.

Defer6ncia da iurisdigio constitucional i interpretagio emprcendida
pelo ente administrativo acerca do dlploma definidor das suas
pr6prias competancias e atribuig6es, desde que a solugSo a que
chegou a ag6ncia seia devidamente fundamentada e tenha lastro em
umi interpretagao da lei razo6vel e compativel com a Constituigio.
Apticag5o da doutrina da defer6ncia administrativa lChevron U.S.A.
v. Natural Res. Def. Councitl.

10. A incorporagSo da CQCT ao direito interno, embora n6o
vinculante, fornece um standard de razoabilidade para aferigio dos
parimetros adotados na RDC na 1412A12 pela ANVISA, com base 44
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compet6ncia atribuida pelos arts. 7o, lll, e 8o, S 1o, X, da Lei no
9.78?1999.
1i. Ao editar a Resoiug6c da Diretoria Colegiada - RDC n" 1412012,
defininda normas e padroes teenieos sobre limites mdximos de
alcatrSo, nicotina e mon6xido de carbono nos cigarros e
restringindo o uso dos denominados aditivos nos produtos
fumigenos derivados do tabaco, sem alterar a sua natureza ou
redefinir caracteristicas clementares da sua identidade, a ANVISA
atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das
suas prerrogativas, observados a cl6usula constitucional do direito
i sa0de, o marco legal vigente e a estrita compet6ncia normativa
que lhe outorgam os arts. 70, lll, e 8o, S 1o, X, da Lei no 9.78?1999.
lmproccd6ncia do pedido sucesslvo.

12. Qu6rum de julgamento constituido por dez llllinistros,
considerado um impedimento. Nove votos pela improced6ncia do
pedido principal de interpretagEo conforme a ConstituiCdo, sem
redugio de texto, do art. 70, tll e XY, in fine, da Lei no 9.782/1999.
Cinco votos pela improced6ncia e cinco pela proced6ncia do pedido
sucessivo, nio atingido o qu6rum de seis votos (art. 23 da Lei n"
9.868/1999) - maioria absoluta (art. 97 da ConstituigSo da Reptiblica)
- para declaragdo da inconstitucionalidade da RDC n" 1412A12 da
AHVISA, a destituir de efic*cia vinculante o julgado, no ponto.

13. Aq6o direta de inconstitucionalidade conhecida, e, no mdrito julgados
improcedentes os pedidos principais e o pedido sucessivo. Julgamento
destituldo de efeito vinculante apenas quanto ao pedido sucessivo,
porquanto n6o atingido o qu6rum para a declaraqflo da
constitucionalidade da ResolugSo da Diretoria Colegiada no 14i2A12 da
ANVISA.l

Neo resta dividas, portanto, a juridicidade da Resolugdo da ANVISA, atacada
pela fundamentagSo langada com o pedido da lmpugnante, a qual merece ser
plenamente reieitada.

Na Jurisprudencia do Tribunal de Justiqa do Rio Grande do Sul, colhe-se que a
exig€ncia tem acolhida dos operadores do Direito, na esfera judicial2:

2. Hrim.:70029408721
Tipo de processo: Agravo de lnstrurnento
Trihunal; Tribunal de Justiga do RS
Classe CNJ: Agravo de lnstrumento

' ln: http://stf.jus.br/portal/jurisprudencidlistarJurisprudencia-asp?s1=o/528AD\o/i24%2ESCLA%2E+
E+4874%2ENUMEYo2EYo29+OU+o/o28ADlo/o2EACMSo/o2E+ADJ2+4874ak2EACuSok2Eo/o29&base=b
aseAcordaos&url=http://tinyurl.com/b7bcqpv. Acesso em: 21 ago 2019.
'http://www.tjrs.jus.br/srteibusca-solr/index.html?aba=jurisprudencta
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Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins
Redator:
Srgio Julgador: Vig€sima Segunda Cdmara Clvei
Comarca de Origem: PORTO ALEGRE
Segio: CIVEL
Assunto CNJ: Licitag0es

DecisSo: Monocratica

EMENTA: LICITAQAO E CONTRATOS AD},,1INISTRATIVOS. EDITAL.
EX|GENC|A DE CERTTFTCADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICA?AO E
CONTROLE DAANY/SA. NAO APRESENTASAO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCIPIO DA VINCULAQAO. Prevendo o edital a apresentageo
de Ceftificado de Boas Pritticas de Fabicag4o e Controle expedido
pela ANVISA, nio pode sagrar-se vencedora empresa que neo apresentar o
doeumcRto, sob pena de infring6ncia ao principio da vinculagfro ao edital.
HIPOTESE DE NEGATIVO DE SEGUIMENTO AO RECURSO.(AgTAVO dC
lnstrumento, No 7002940872.!, Vig6sima Segunda C6mara Civel. Tribunal de
Justiga do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em: 09-04-
2009)
Data de Julgamento: 09-04-2009
Pu blicaq5o : 22-04-2049
3. N0m.:70023216930
Tipo de processo: Apelagdo Civel
lribunal: Tribunal de Justiga do RS
Classe CNJ:
Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins
Redator:
6rgio Julgador: Vig6sima Segunda C6mara Civel
Comarca de Origem: PORTO ALEGRE
SegSo: CIVEL
Assunto CNJ:
Decis6o: Acordao

EMENTA: LICITAQAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EDITAL.
PRINCIPIO DA VINCULAQAO. EXIGENCIA DE ATENDIMENTO A
RESOLUCAO 59/00 DA ANVTSA. CERTTFiCADOS DE BOAS PRATICAS DE
FABRICAQAO E CONTROLE. NAO APRESENTAQAO. Prevendo o ediral o
atendimento da Res. RDC-ANVISA no 59/00, que disciplina a inspegSo para o
fornecimento dos Certificados de Boas Praticas de FabricagSo e Controle, nEo
pode sagrar-se vencedora empresa que neo apresentar o documento. N6o
serve a afastar o prineipio da vinculaqao da Administragao ao edital deelarageo
de associagSo de importadores i CELIC-RS. informando que a ANVISA n6o
este apta a fazer as inspegoes em todas as empresas, e que as que importam
produtos, estando conformes d legislagSo internacional, poderiam participar de
licitagdes em id€nticas condig6es. HONORARIOS. Mesmo ante a presenqa de
litisconsortes necessirios, vigoram as S. ns. 105 do STJ e 512 do STF.
APELAQAO PROVIDA EM PARTE.(Apelagso Civel, No 700232'16930,
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Vig6sima Segunda Camara Civel, Tribunal de Justiga do RS, Relator: Rejane
Maria Dias de Castro Bins, Julgado em: 15-05-2008)
Data de Julgamento: i5-05-2008
Publica96o: 23-05-2008

No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro, no
julgamento de ApelagEo Civel, em Mandado de Seguranga, mantendo a decisEo do
jufzo de primeiro grau:

APELAqAO CIVEL 000239s-24.2016.8.19.0058 PARTE APELANTE:
TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PARTE APELADA
1: MUNICIPIO DE SAOUAREMA PARTE APEI.ADA 2: ANA CRISTINA
oLIVEIRA SILVA PARTE APELADO 3: DANILO DOS SANTOS AZEREDO
PARTE APELADA 4: EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA RETATOR; DES,
MARCO ANTONIO IBRAHIM Direito Administrativo. Mandado de Seguranga.
Licitageo na modalidade Preg6o. Aquisigao de Medicamentos. Exig€ncia do
"Certificado de Boas Preticas de Fabricagio e de Armazenamento e
DistribuigSo". emitido pela ANVISA. Ato de inabiliiagao da empresa impetrante
em razao da ausCncia do referido certificado. Sentenga que denegou a
seguranga, fundamentada no entendimenio cie gue se trata de exig€ncia
razo6vel e cab[vel, Apelo da impetrante. lmpossibilidade de andlise Co m6rito
da controv6rsia quanto aos 20, 30 e 40 apelados, ante a patente ilegitimidade
passiva. Artigo 60, $3o da Lei 12.01612A49, que traz regra expressa a respeito
da identificag6o da autoridade croatora no Mandado de Seguranga,
considerando como tal aquela que ienha praticado o ato impugnado ou da qual
emane a ordem para a pritica (ou absteng5o)- N5o obstante a controy6rsia
doutrin6ria e junsprudenciel acerca da legitimidade passiva no mandado de
seguranga - se deve ser ajuizado em face da autoridade coatora ou do ente a
que ela pertence -, € de conhecimento geral que neo se pode confundir a
pessoa fisica da autoridade coatora com o cargo que ela ocupa. Hip6tese em
que o mandado de seguranga poderia ter sido impetrado em face da Secre'r6ria
Municipal de Satde de Saquarema, do Subsecret6rio de Saride Municipal ou
at€ mesmo da Presidente da ComissSo Permanente de Pregio do Municipio
de Saquarema, mas nao contra as pessoas fisicas ocupantes dos referidos
cargos. ExtinQeo do processo sem resolugdo de m6rito quanto a eles. No
m€rito, nio assiste razdo ao impetrante, ora apelante. Ato de inabilitagao que
deccreu do nao atendimento, pela empresa, de requisito expressamente
previsto no edital do certame licitat6rio. Orientat5o da pr6pria Anvisa, em oficio
juntado no processo no 0107826- 33.2007.8.19.000'1, no sentido de que "os
6rg6os priblicos nao estao obrigados a incluirem no edital de licitagSo de
equisigao de produtos para sarlde icorrelatos) a solicitagSo deste documento
mas, en'! querendo, estarao respaldados em iei. Orientamos a estes entes
p0biicos que o fato de numa licitagdo ser solicitada a Certificagio em BFP,
como item de qualificagao tdcnica de empresa (Lei 6666/93, art.30, inciso lV), a
sua apresentageo, na fase de habilitagio, agrega ao produto a ser adquirido o
fato "qualidade" a ser conjugado ao fator "melhor prego". Logo, conclui- Poder
Judicidrio lribunal de Justiga do Estado do Rio de Janeiro Quarta C6mara
Civel 2 ApelagSo Clvel 0002395-24.2A16.8.19.0058 se que o mesmo se aplica
ao 'Certificado de Boas Prdticas de Distribuigao r' Armazename* 
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exig6ncia nao 6 indispensevel, mas nao se afigura ilegal. Ato de inabilihgao da
empresa irnpetrante que foi legalmente praticado, tendo em vista o n6o
atendimento de requisito expressamente previsto nc edital da iicitag€c.
Recurso desprovido quanto ao primeiro apelado, Municipio de Saquarema.
E$ngao do processo sem resolugSo de mdrito quanto aos 2',3o e40 apelados,
na forma do artigo 485, Vl do C6digo de Processo Civil de 2015, prejudicado o
apelo quanto a eles."

Das decisoes cujas ementas foram transcritas se extrai e legalidade e
constitucionalidade da insergAo da exigencia da CBPDA no edital de licitagio
impugnado, demonstrando a aludida juridicidade do procedimento da administragao
priblica.

2.3 Dos fundamentos utilizados pela impugnante para dar
sirporte i impugnagio. Da alegada violagao dos art. 3n S 1", 28, 30 e
31, da Lei n" 8.666/93

A impugnante apontou violagSo do art.3", S't'da Lei no 8.666/93, alegando
qr,{e teriam sido violados, com a insergeo da exig6ncia do CBPDA, no edital de
licitagao, os princlpios da issnomia, da iegalidaCe e Ca igualdade, al6m de ha*:er
exig6ncia demasiada, que restringe o car6ter competitivo do certame-

Alegou, ainda, a impugnante, violagSo dos artigos 28, 30 e 31 da Lei 8.666193,
de vez que nao h6, segundo ele, nos referidos dispositivos, a previsSo para a
exig6ncia nas licitag6es, de CBPDA.

2.3.1Da anelke e da opiniSo juridica da consultoria

Como j6 se vislumbrou, atraves da andlise dos fundamentos de impugnagio
acima, e como se verd da andlise dos demais fundamentos, constantes deste item,
nio houve violaqSo de dispcsitivos da Lei no 8.666/93.

Quanto ao principio da isonomia, j6 houve sua abordagem nos itens,2.2 e
2.2.1 , ndo esiando submetidos, os possiveis licitantes, a qualquer tratamento
ciesigual, submetidos que estao a apresentagao do CBPDA, cuja validade da
exigEncia, exsurge da RDC 3912013, editada pela ANVIS,A corn autorizageo e
compet€ncia dada pela Lei no 9.782/99, completando-se a legitimidade da insergSo
da exig€ncia, non edital, peia importAncia e pro,'undklade do iema regulado, o qual
apresenta ressalvas de extrema importSncia, em favor do Poder Publico, na
aguisigSo de ftiedicamentos.

Relativamente ao $ 10 do art. 30 da Lei no 8.666/93, a exig6ncia de CBPDA n6o
significa a inclusio de cldusula restritiva ir participagde de licitantes, mas apenas a
inelusSo de exigancia prevista na rcgula$ao da ANVISA, e extremamente importante
para a garantia A sa0de, com o emprego de medicamentos com a exigivel garantia

3 nttp://w#w1.tirj.ius.br/gedcacheweb/detault.aspx?UZIP=1&GEDID=000'435D3F3BBE46CDD1E
?8Co16640942DEA2c4e749136210&usER-. Ac€sso em zt agol;A 
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proporcionada pelo orgio regulador, gue 6 quem sabe. Ce forma cientifica, corno
executar politica de sa*de piblica, com seguranqa.

Por outro lado, o fato de neo consiar o CBPDA no rol dos constantes dos art.
28, 30 e 31 da Lei 8.666193, n6o significa que neo possa ser exigido, pois hd
preyisAo no art. 30, inciso ltr, o qual preve, gara a quali{icaqAo t€cnica: "lV - prova de
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso."

Como j6 est6 cabalmente comprovado, a ResolugSo da ANVISA RDC no

39120'13, esta em plena viggncia e tem forqa de lei, com presung-c de
constiiucionaiidade, sendo, portanto lieito o ente pi;blico exigir, o CBPDA, nas
licitag6es, tal qual o fez o Municipio cujo edital foi impugnado.

I consoante as decisoes do TJRS, cujas ementas foram transcritas, no ilem
?.?.'t. n5o h6 dirvidas de que a exig€ncia !1ao fe-re a Lei nc 8.5t5,r93 e tampoueo a
Constituigao Federal.

A impugnante aiega, ainda, que a exigdncia do CBPDA. restringiri o cardter
competitivo do certame. A AdministragSo tem. com a exigOncia em questeo, o
obietivo de garantir a qualidade dos medicamentos e dos materiais ambulatoriais, a

sBa entrega efetiva, no prazo, em condiq6es ieenleas aprcpriadas, e a seguranta
ieliminaSic de riscosi, quanto a eficdcia dos rnesmos, sendo nesse corttexle que o
certame se dar6. No entanto, mesrno nesse contexto, haverd ampla competiE6o, de
vez que, eonforrne indica o site do Municipio. houve 41 acessos para obtengSo do
editat, ate 20/08/201 S.

E tem de considerar-se, tamb6m. dado a impartincia do tema regulacio *a RDC
3912A13 da ANV|SA, que busca consagrai boas pr6ticas na fabricagSo.
armazenagem e distribuigdo, de rneciicamentos e de materiais de consun:o
ambulatoria,, comc org6o regulador e fiscalizador do seior, que ndc hii iugat para
rnlerpreiaEdo de t6o importante mat6ria. como nao cabivei sua exigdncia em
iiciiagoes. As ieis exisientes, que regulamentam a mai6ria, fazem parte de um
arcabouqo juridico, onde os diplomas juridicos se inierpenetrarn, como caracteristica
do Direito, concorrendo cada um para a efic6cia sociai do outra.

3 PARECER

ANTE O EXPOSTO, esta eonsultoria Juridiea opina nc sentido que a
impugnag*a ao editai cio Pregao Presenciai no 01612019, seja conhecicia e n*o seja

SANTO ANTONIO DO ,.21 de agosto ds 2019.

Consultor Juridico
Advogado OAB/RS 60.053


