
 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA 

 

1 

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 006/2018 

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 005/2018 

 IMPUGNAÇÃO DO ITEM 8.1.4 d DO EDITAL  

OBJETO: Aquisição de Medicamentos  

 

IMPUGNANTE: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.590.555/0001-48, com sede 

na Avenida Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, nº 418 – Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão – 

PR. 

 

1.0 - DOS FATOS 

Trata-se de Impugnação, interposta por AGIL DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, em face ao instrumento convocatório do Pregão em destaque, 

cujo objeto é a aquisição de Medicamentos e Correlatos.  

 

Insurge-se a Impugnante de que não procedem as seguintes exigências do Edital: 
 

8.1.4 – Habilitação Técnica: 
[...] 

d) Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ ou Armazenagem, 

emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) RDC 157 de 

14/08/2013. 
 

Alega que a exigência do “item 8.1.4 d” é totalmente ilegal e afronta as normas do 

procedimento licitatório, entre eles o do princípio da ampla disputa e da legalidade.  E em 

seguida, transcreve artigos da Lei Federal nº 8.666/93 e Acórdãos diversos sobre o caso. 

  

E por fim, requer a Impugnante: 

 

Que seja a presente Impugnação julgada procedente para o “Item 8.1.4 d, 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento”, declarando 

nulo e que seja publicado uma errata para este item.  

 

É o breve relato. 

 

2.0 - DA ANÁLISE 

Recebe-se a impugnação, dado o respeito aos pressupostos de estilo, em especial à 

tempestividade, observado os termos da Lei 8.666/93 e do Edital do Processo Licitatório FMS 

nº 006/2018 - Pregão Presencial FMS nº 005/2018. 

  

Quanto à aludida exigência, a impugnante aduz que houve violação de princípios da 

Lei de Licitações, entre eles da legalidade, da isonomia e da ampla disputa no procedimento 

licitatório, visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. Alega 

adiante que, segundo orientação da ANVISA o Certificado exigido no Edital não é 

obrigatório.  
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Neste ponto, vale destacar aqui, o papel e os objetivos da ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, instituída pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. De 

acordo com essa lei, a Agência é uma autarquia sob o regime especial, vinculada ao 

Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e 

atuação em todo território nacional, que tem como função primordial a promoção da saúde 

da população, atuando no controle sanitário de diversos produtos, tais como medicamentos, 

alimentos e cosméticos; serviços e até mesmo na fiscalização de portos, fronteiras e 

aeroportos.  

 

Entre suas competências, podemos destacar: 

- Controlar e fiscalizar produtos, tais como medicamentos, alimentos e cosméticos, e 

serviços que envolvam risco à saúde; 

- Conceder registros a produtos; 

- Proibir a fabricação, distribuição e armazenamento de produtos que possam causar 

danos à saúde; 

- Interditar locais que oferecem risco iminente à saúde; 

- Cancelar a autorização de funcionamento de locais que violem a legislação ou 

ofereçam risco à saúde; 

 

Dessa forma, compete à ANVISA regulamentar as ações de vigilância sanitária, 

controlando e fiscalizando a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 

comercialização de medicamentos, insumos destinados ao diagnóstico, equipamentos e 

materiais médico-hospitalares, inclusive odontológicos. 

Conforme a RDC nº 39/2013, as empresas fabricantes de medicamentos, produtos para 

saúde, cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, saneantes e insumos farmacêuticos 

devem apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Por sua vez, as empresas 

armazenadoras, distribuidoras e importadoras de medicamentos, produtos para saúde e 

insumos farmacêuticos devem apresentar Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ou 

Armazenagem. 

 

A Impugnante alega que a exigência fere o princípio do caráter competitivo e o 

princípio da isonomia, uma vez que supostamente não existe determinação legal impondo a 

apresentação do Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento.  

 

 De pronto cabe destacar que o entendimento da impugnante mostra-se equivocado. 

Explica-se. 

 

 Cabe aqui destacar que a Administração está obrigada a obedecer aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CF), no que se 

refere a contratações por parte da administração pública, há, ainda, a previsão do Inc. XXI: 

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrente, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 

as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das 

obrigações.” (grifei e sublinhei)  

 

https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/diferenca-entre-remedio-medicamento.htm
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Corriqueiramente são exigidos em processos licitatórios, que tenham como objeto a 

aquisição de medicamentos e produtos para a saúde, a exigência do certificado de boas 

práticas de fabricação, como também, o certificado de boas práticas de distribuição e 

armazenamento, uma vez que Resolução da ANVISA traz estas determinações. 

 

Nesse diapasão, por força do inciso IV do artigo 30 da Lei nº 8.666/93 – Lei das 

Licitações, no qual fala da 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: 

 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  

[...] 

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

caso. 

  

Desta maneira, se a legislação que rege determinado setor exige algumas posturas dos 

particulares envolvidos, como por exemplo, alvarás, certificados, registro etc, a 

Administração deve exigir também, a fim de resguardar o interesse público envolvido na 

contratação. 

 

Ao contrário do que entende a impugnante, a Constituição e, mesmo a Lei de 

Licitações, possuem normas gerais a serem observadas pela administração pública, não 

havendo óbice a exigência de documento previsto em resolução da ANVISA, a qual visa 

assegurar, através de previsões objetivas, o cumprimento de boas práticas de armazenamento 

e distribuição de medicamentos.  

 

Ainda que as exigências de qualificação técnica sejam limitadas, não podemos omitir 

que o art. 30, IV, permite a exigência de documentação não constante da Lei de Licitações, 

desde que previstos em Lei Especial.  

 

Marçal Justen Filho ensina que:  
O exercício de determinadas atividades ou funcionamento de certos bens se encontram 

disciplinados em legislação específica. Assim, há regras acerca da fabricação e 

comercialização de alimentos, bebidas, remédios, explosivos, etc. essas regras tanto podem 

constar de lei como estar explicitas em regulamentos executivos. Quando o objeto do contrato 

envolver bens ou atividades disciplinados por legislação específica, o instrumento 

convocatório deverá reportar-se expressamente às regras correspondentes. 

 

Dito isso, as Agências Reguladoras, como é o caso da ANVISA, quando, no exercício 

de suas competências, editam normas (resoluções), estas possuem força de lei, eis que como 

supra destacado, as resoluções são partes do processo legislativo.  

 

O potencial perigo de dano à saúde pública é de tal relevância que a Lei nº 9.782/99, 

que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, assim estabelece.  
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De mais a mais, cabe destacar que a ANVISA é uma agência reguladora e sua função é 

exercer o controle sanitário de todos os produtos e serviços (nacionais ou importados) 

submetidos à vigilância sanitária. 

 

 PERGUNTA-SE: SE NÃO É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DAS 

RESOLUÇÕES DA ANVISA POR PARTE DAS EMPRESAS A ELA SUBMETIDAS, 

QUAL É A RAZÃO PARA O SEU FUNCIONAMENTO?! 

 

Ou seja, a exigência do CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE 

ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

PARA SAÚDE, em licitações, vem sendo respaldada no dispositivo legal supramencionado, 

que autoriza a Administração a realizar exigências compatíveis com requisitos previstos em 

“lei especial”. 

 

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

oportunidade colecionamos os seguintes julgados neste sentido, vejamos:  

 
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). 

 

Corroborando mais ainda o entendimento pela legalidade da exigência dos 

CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, trago à baila o voto do Desembargador 
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Cláudio Roessing do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no Recurso de Apelação 

Cível, que trata de matéria análoga à estas contrarrazões, vejamos: 

 
    VOTO  
O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser 

conhecido.  

A questão recursal gira em torno da legalidade da exigência dos itens 5.5 e 5.6 dos editais 

105/2009 e 106/2009, referentes ao certificado de Boas Práticas de Armazenamento e 

Distribuição da ANVISA e Autorização de Funcionamento Especial da Empresa.  

O juízo a quo firmou seu entendimento no sentido de que muito embora o art. 30 da Lei 

8666/93 traga um rol não taxativo acerca dos documentos a serem exigidos no edital, dever-

se-ia afastar aquelas consideradas desarrazoadas e inúteis. Ao analisar a presença do item 5.5 

do edital, o julgador de piso manifestou-se nos seguintes termos:  

   

[...] 

   

No caso em comento, tem-se que a exigência quanto à certidão de boas práticas de 

armazenamento e distribuição constante no item 5.5 do edital está em consonância com o 

princípio da legalidade, e sua exigibilidade visa a resguardar o interesse público 

consubstanciada na preservação da saúde coletiva. Os tribunais pátrios tem se posicionado 

por este entendimento: 

 

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 8666/93 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.TRF4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 247 RS 

2009.04.00.000247-4. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER. Publicação: D.E. 

25/05/2009 . 

 

[...] 

 
4. Recurso especial não provido. (REsp 1178657/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010)  

 

Com estas razões e encontrando-se a decisão recorrida em desacordo com a jurisprudência 

superior, impõe-se a reforma da sentença, a fim de ser declarada a legalidade das exigências 

contidas nos dispositivos 5.5 e 5.6 da norma editalícia, nos quais se estabelece a necessidade 

de constar entre rol de documentos a serem exigidos dos licitantes, tanto a presença do 

Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição expedido pela ANVISA, como 

a Autorização de Funcionamento Especial da Empresa licitante.  

 
Pelo exposto , conheço os recursos, para negar provimento à primeira apelação e dar 

provimento à segunda, a fim de reformar a sentença, declarando como legais as exigências 

contida nos itens 5.5 e 5.6 do edital nº 105/2009 – CSL/PM.  

 

É como voto. 

Manaus, 12 de março de 2012.  

Cláudio Roessing  

Relator 
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Decisões recentes de Municípios, sobre o caso em tela: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PARECER  

[...] 
Vem a esta Procuradoria, para exame a parecer, a pedido da Pregoeira e equipe de apoio, 

impugnação apresentada pela empresa [.....]   ao edital de pregão nº 007/2018, processo 

licitatório nº 011/2018, pregão presencial (SRP) nº 005/2018.  

Em suma, a impugnante ataca a exigência contida na alínea “c”, do item 7.1.5 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, do Edital, a saber: 

De mais a mais, verifica-se que as mais variadas pessoas jurídicas de direito público interno 

têm exigido o CBPF e CBPDA nos certames licitatórios que visam a aquisição de 

medicamentos, existindo a participação de várias licitantes que atendem as disposições 

editalícias. Logo, s.m.j. não há qualquer restrição de competitividade no certame.  

Logo, improcede no ponto a irresignação da impugnante.  

Do exposto, esta Procuradoria opina pelo conhecimento da impugnação e, no mérito, pelo seu 

desprovimento, com o consequente prosseguimento do certame licitatório nos termos do edital.  

Contudo à consideração superior.  

Chapada – RS, 15 de fevereiro de 2018. 

  
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE 

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

PARECER Nº 0102/2018 

1-EMENTA 

Alegada inobservância do princípio da isonomia – Pedido em Edital de Licitação de 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento emitido pela ANVISA – 

observância do princípio da legalidade – Indeferimento. 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO: 012/2016 

PREGÃO PRESNCIAL: 002/2016 

1.Cuida-se de resposta ao pedido de impugnação ao Edital [...] cujo objeto é a aquisição de 

medicamentos.  

[...] 

4.Em linhas gerais, a impugnante pretende a modificação do Edital excluindo o item 7.1 alínea 

k “Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenamento...” 

DA DECISÃO 

13. Por todo o exposto, nos manifestamos pelo NÃO PROVIMENTO ao pedido de alteração. 

Pinhalzinho, SC, 06 de Junho de 2016. 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO – SC 

Referência: Pregão Presencial nº 01/2018 FMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 FMS 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 FMS 

Assunto: Impugnação do Edital de Pregão 

Regularidade Fiscal – Letra “i” 

i)Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenamento – Emitido pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

  INDEFERIMENTO: 05/03/2018. 
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3.0 – DA DECISÃO 

A Administração deve realizar suas condutas sempre velando pelos interesses da 

sociedade, mas nunca dispondo deles, uma vez que o administrador não goza de livre 

disposição dos bens que administra, pois o titular desses bens é o povo. Isto significa que a 

Administração Pública não tem competência para desfazer-se da coisa pública, bem como, 

não pode desvencilhar-se da sua atribuição de guarda e conservação do bem. A Administração 

também não pode transferir a terceiros a sua tarefa de zelar, proteger e vigiar o bem. Ademais 

a disponibilidade dos interesses públicos somente pode ser feita pelo legislador.  

 

Vale trazer à baila a existência do Princípio da Supremacia do Interesse Público, o 

qual informa todo o direito administrativo direcionando as condutas dos agentes. Ocorre que, 

no âmbito das relações sociais, vão surgir conflitos entre o interesse público e o interesse 

privado, de forma que, ocorrendo este conflito, há de prevalecer o interesse público, isto é, 

aquele que atende um maior número de pessoas. 
 

Desta feita, a exigência editalícia nada mais é do que a concretização dos Princípios 

Constitucionais da Supremacia do Interesse Público e da Indisponibilidade dos Interesses 

Públicos, pois as exigibilidades, ora impugnadas, visam a resguardar o interesse público 

consubstanciada na preservação da saúde coletiva.  

 

Assim, conhecemos a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe 

provimento por ausência de fundamentação plausível na sustentação do pleito da 

Impugnante. 
 

 É o parecer. 

 

Vargem Bonita, 17 de Maio de 2018. 

 

 

 

 

_______________________________________  

LUIZ FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA 

PREGOEIRO 


