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PARECER N2 14/2021- ASSESSORIA JURÍDICA 

Assunto: Trata-se de parecer solicitado pelo Sr. Pregoeiro, relativo à 

Impugnação ao Edital de Pregão Presencial nº 18/2021, do Processo de Compra nº 

18/2021, interposto pela empresa Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda. 

Breve relatório das razões recursais 

A empresa Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda., impugna o 

edital de Licitação, especificamente no que se refere a exigência contida no item 

"S.2.2. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), JUNTO A AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA." 

A empresa alega que referida exigência é inadequada e "genérica" e 

que para a comercialização dos itens contidos no edital não é exigido o referido Alvará. 

Acrescentaram que "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". 

Por fim, requereu a empresa que seja exigido AFE aos itens aos quais 

são pertinentes esta exigência. 

É o parecer: 

Inicialmente, fazendo-se o juízo de admissibilidade da impugnação, 

manifesto-me opinativamente pelo seu recebimento, eis que tempestiva, nos termos 

legais. 
Quanto ao mérito, porém, de antemão manifesto-me pelo não 

acatamento da presente impugnação. 

Primeiro porque, o ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA 

(AFE), como diz a própria denominação, trata-se de alvará concedido à empresa, que 

desenvolve determinadas atividades, tais como "atividades de armazenamento, 

distribuição expedição e etc.( ... ) de produtos para a saúde, higiene pessoal e etc." 

como mencionado pela impugnante, e não a determinados produtos, como faz 

pretender em suas alegações. 

Não se trata de "exigência genérica" contida no edital, ao contrário, a 

empresa fornecedora dos referidos itens, os quais, s.m.j, enquadram-se em produtos 



para a saúde (pois utilizados para a prevenção da COVID-19}, devem ser certificadas pela Anvisa. 

Segundo porque, sobre esta questão a Resolução ANVISA/DC Nº 16 DE 01/04/2014, em seu artigo 5º apresenta o rol de estabelecimentos ou empresas excetuadas da exigência de AFE, entre elas, empresa VAREJISTAS de produtos para saúde de uso leigo, de cosméticos, de produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes. 

No caso da impugnante, denota-se através das informações do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que se trata de empresa ATACADISTA, ou seja, não há qualquer exceção prevista em lei que lhe ampare. 

Por fim, argumenta-se ainda que a exigência contida no edital, além de respaldada nas normas sanitárias federais, visa a qualidade e eficácia dos produtos destinados à prevenção da COVID-19, jamais detém a pretensão de limitar a competição. 

Portanto, manifesto-me opinativamente pela improcedência da impugnação ofertada pela empresa Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda. Pelas razões expostas 

s.m.j, este é o parecer. 




