
 
 
 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 
PROCESSO DE COMPRA Nº 18/2021 

 
 
A/C SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC 
 
 
  

A empresa Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda., inscrita no CNPJ № 

18.274.923.0001-05, situada na Rua Floresta, N°. 380, ACS Erechim, CEP 99.740-000, na 

cidade de Barão de Cotegipe/RS, sob inscrição estadual IE: 170/0009009, e inscrição 

municipal IM: 1128, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cleiton Cesar Longo, 

Portador da Carteira de identidade № 1081236141 e CPF 006.225.880-01, 

tempestivamente, vem, à presença de Vossa Senhoria, a fim de impetrar a devida 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL 18/2021. 

 

Manifestamos a presente IMPUGNAÇÃO ao edital, em específico à Documentação de 

habilitação onde está sendo solicitado ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) 

- exigência totalmente inadequada, pois, está solicitando de forma genérica, visto que, 

conforme orienta a Anvisa: 

 

“Quem precisa de Autorização de Funcionamento – AFE?” 

 

É exigida de empresas que realizem atividades de armazenamento, distribuição, 

embalagem, expedição, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, 

purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos 

farmacêuticos destinados a uso humanos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de 

higiene pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais. 

Somos uma empresa que trabalha especificamente na área de equipamentos de 

proteção e segurança, e informamos que para a comercialização de tais itens não é cabível 

exigência de AFE. Compreendemos que sim, existem itens no Edital que são passíveis de 



 
exigência de AFE – como por exemplo álcool e termômetro. Porém, neste caso não é 

apropriado exigir tal documento de forma genérica, pois acaba limitando a competição do 

Pregão. 

Diante do exposto, solicitamos que seja exigido AFE aos itens aos quais são 

pertinentes esta exigência, conforme orienta a Anvisa. 

Barão de Cotegipe – RS, 29 de Março de 2021. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda. 
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