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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO  

REFERÊNCIA: EDITAL Nº 030/2021  

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa OXIGENIO DOIS 
IRMAOS, CNPJ Nº: 13.657.269/0001-97, com fundamento na Constituição Federal 
de 1988 e Lei 8.666/93. 

DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:  

A impugnante pretende sinteticamente alteração no edital da licitação, 
especialmente no item 8.11 e 8.11.1, que assim menciona:  

8.11. Apresentar Registro dos Produtos 
junto ao Ministério da Saúde.  

8.11.1. Fica estabelecido que as empresas 
declaradas vencedoras do certame 
deverão OBRIGATORIAMENTE 
apresentar em ORDEM NÚMERICA 
Certificado de Registro de GASES 
MEDICINAIS E GASES ENGARRAFADOS 
emitido pelo site da ANVISA e/ou 
publicação da resolução e/ou anexo no 
D.O.U., em vigor, referente aos itens que 
a licitante tenha GANHADO, quando 
solicitado pela pregoeira, antes do 
encerramento da sessão;  

A empresa impugnante diz da necessidade de readequação: Conforme a 
RESOLUÇÃO Nº 70, DE 1 DE OUTUBRO DE 2008 da ANVISA que dispõe sobre a 
notificação de Gases Medicinais. 

A impugnante por fim pretende que avaliem e retirem essas solicitações da 
habilitação constantes no edital da presente licitação. 

Este é o relatório: 

 



No mérito. 

Nesse sentido, descabido o pedido de alteração do EDITAL, por não ferir nenhum 
dispositivo legal e por não apresentar qualquer irregularidade formal, vez que a 
especificação é meramente de caráter técnico. 

Entendemos que, referidas exigências estão correlatas aos preceitos legais, e logo, 
não estão a ferir a legislação, tão pouco são instrumentos de restrição a 
participação de empresas no certame, logo, não há elementos suficientes que 
possam dar fundamento ao pretendido pelo impugnante, uma vez que o edital 
exige o mínimo, vejamos: 

11. Apresentar Registro dos Produtos 
junto ao Ministério da Saúde. 

 8.11.1. Fica estabelecido que as empresas 
declaradas vencedoras do certame 
deverão OBRIGATORIAMENTE 
apresentar em ORDEM NÚMERICA 
Certificado de Registro de GASES 
MEDICINAIS E GASES ENGARRAFADOS 
emitido pelo site da ANVISA e/ou 
publicação da resolução e/ou anexo no 
D.O.U., em vigor, referente aos itens que 
a licitante tenha GANHADO, quando 
solicitado pela pregoeira, antes do 
encerramento da sessão; 

d) Certificado de Boa Práticas de 
Fabricação e controle, emitido pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde 
conforme RDC”S 69/08, 70/08, 09/10, 
68/11; 

O fundamento não parece a princípio forte o suficiente para a pretendida alteração, 
uma vez que a legislação pertinente prevê a emissão do certificado de boas práticas 
e controle. 

Nesse compasso, o Decreto 3.961/2001, definiu o certificado de boas práticas de 
fabricação como: 

Certificado de Cumprimento de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle – 
Documento emitido pela autoridade 
sanitária federal declarando que o 
estabelecimento licenciado cumpre com 



os requisitos de boas práticas de 
fabricação e controle. 

Nesse diapasão, por força do inciso IV do artigo 30 da Lei de Licitações 
(qualificação técnica), o Administrador público pode e deve exigir, além daqueles 
arrolados na referida norma, entre os artigos 28 a 31, outros documentos para fim 
de aferir se tecnicamente o licitante está apto a contratar com a Administração, a 
saber: 

IV – prova de atendimento de requisitos 
previstos em lei especial, quando for o 
caso.  

Assim, se a legislação que rege determinado setor exige determinadas posturas dos 
particulares, como por exemplo, alvarás, certificados, registro etc, a Administração 
deve exigir também, a fim de resguardar o interesse público envolvido na 
contratação. 

Ou seja, a exigência do certificado de boas práticas de fabricação em licitações vem 
sendo respaldada no dispositivo legal supramencionado que autoriza a 
Administração a realizar exigências compatíveis com requisitos previstos em “lei 
especial”. Sob esta ótica podemos dizer que é legal a exigência. 

O Poder Judiciário já se manifestou no sentido da legalidade do certificado: 

LICITAÇÃO E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. EDITAL. 
EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE 
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E 
CONTROLE DA ANVISA. NÃO 
APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. 
Prevendo o edital a apresentação de 
Certificação de boas práticas de 
Fabricação e Controle expedido pela 
ANVISA, não pode sagrar-se vencedora 
empresa que não apresentar o 
documento, sob pena de infringência ao 
princípio da vinculação ao edital. 
HIPÓTESE DE NEGATIVO DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de 
Instrumento n. 70029408721, Vigésima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Rejane Maria 
Dias de Castro Bins, Julgado em 
09/04/2009). 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. 



CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DA 
ANVISA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1. A 
exigência de apresentação do 
Certificado de Boas Práticas da ANVISA 
pelos licitantes encontra respaldo na 
legalidade (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), 
constituindo-se também em elemento 
configurador da precaução no trato com 
as questões que envolvem a saúde dos 
pacientes. 2. Pode configurar dano 
irreparável à saúde pública a aquisição 
de insumos médicos não seguros, e 
causar dano ao Erário a aquisição dos 
mesmos em regime de urgência, em face 
da suspensão da licitação. (TRF 4 – AG 
200904000002474, Rel. MARGA INGE 
BARTH TESSLER – D.E. 25.5.2009) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL. CABIMENTO E LEGALIDADE 
DA EXIGÊNCIA. RESPEITO AO PRAZO 
DE OITO DIAS ENTRE O AVISO DA 
LICITAÇÃO E A ABERTURA DAS 
PROPOSTAS. 
1. Cabe ao Poder judiciário a análise da 
legalidade das exigências feitas pela 
Administração em edital de licitação. 2. 
As licitações são submetidas ao 
princípio da vinculação ao edital, que só 
pode ser afastado quando as exigências 
previstas se mostrarem desnecessárias 
ou ilegais. 2. Caso concreto em que não é 
ilegal, nem se mostra descabida, a 
exigência de apresentação de 
Certificado de Boas Práticas de 
fabricação como exigência para 
habilitação em licitação cujo objeto é 
aquisição de próteses para hospitais da 
rede pública. (Apelação Cível n. 
70030652614 – RELATOR: Denise Oliveira 
Cezar – Diário de Justiça do dia 
06/01/2010) 

O edital, preenche todos os requisitos legais e, portanto, deve ser observado em 
todos os aspectos uma vez que foi elaborado por equipe técnica e aborda todas as 
questões necessárias para a realização da licitação. 



Ainda, vem acompanhado de todos os documentos obrigatórios e todas as minutas 
da futura contratação, de modo que, não tem nada a ser alterado, o objeto é claro 
e determinado. 

 

CONCLUSÃO: 

Isto posto, CONHEÇO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa, OXIGENIO 
DOIS IRMAOS pois, tempestiva, para no mérito INDEFERIR a alteração do 
Edital, com base na Constituição Federal de 1988, Lei de Licitações nº. 8.666/93, 
bem nos termos dessas e das demais legislações especificas. 

Peixoto de Azevedo MT, 11 de outubro de 2021. 

 

Max Alei Goulart 

Assessor Jurídico CISVP 
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