
DECISÃO 
 

Trata-se de recurso interposto por AERIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS, 

LTDA – M.E, com sede na Rua Garret, 925 – Sala 302B – Jardim 

Amêrica – BH/MG, inscrita no CNPJ MF sob o nº 11.418.641/0001 – 87 

em face ao Edital do Pregão Presencial nº 007/2020, cujo objeto 

registro de preço e eventual contratação de empresas para o 

fornecimento de material de limpeza e material de consumo 

destinados para manutenção das atividades das Secretarias do 

Município de Santo Antônio do Aventureiro, sendo o certame é 

exclusivamente destinado para microempresas sediadas na 

microrregião 66 Mineira, conforme definição do IBGE, em atendimento 

a Lei 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, tudo em conformidade 

com a Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

https://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conhecamin

as/geografia/5669-localizacao-geografica/69547-mesorregioes-e-

microrregioes-ibge/5146/5044, sendo os itens devidamente destacados 

no termo de referência do respectivo termo convocatório. 

Preliminarmente, em análise de recebimento, termos que o recurso é 

tempestivo. 

Pois bem. 

O recurso apresentado, decorre sobre a alegação de não haver no 

edital convocatório a exigência de que parte dos itens necessitam de 

que o licitante proponente tenha autorização de funcionamento nos 

termos estabelecidos pela Anvisa. 

O embasamento apresentado não consubstancia necessariamente o 

não estabelecido no ato convocatório, tendo em vista que no item 

8.1.2. assim determina: 

8.1.2. Qualificação Técnica: (Art. 27, II c/c Art. 30 da Lei Federal 

8.666/93)  

8.1.2.1. Declaração de possuir capacidade técnico-operacional 

para execução do objeto desta licitação.  

8.1.2.2. Declaração de que os produtos/serviços atendem as 

normas estabelecidas pela legislação pertinente. 

Desta forma, indiretamente o edital convocatório determina que o 

licitante proponente apresente declaração de que os probudor 

antedem as normas estabeleicdas pela Legislação pertinente, como 

pretendido pelo impgunante. Uma vez apresentado tal declaração, o 



licitante proponente assume toda e qualquer responsabilidade 

diretamente para o funcionamento do seu estabelecimento em 

conformidade com o estabelecido nas normas legais. 

Lado outro, temos na RDC nº 16 de 2014: 

Art. 5° Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou 

empresas:  

I - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde de 

uso leigo;  

II - filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, 

sem armazenamento, desde que a matriz possua AFE;  

III – que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de 

higiene pessoal, perfumes e saneantes;  

IV - que exercem exclusivamente atividades de fabricação, 

distribuição, armazenamento, embalagem, exportação, 

fracionamento, transporte ou importação, de matérias-primas, 

componentes e insumos não sujeitos a controle especial, que são 

destinados à fabricação de produtos para saúde, cosméticos, 

produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes; e  

V – que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e 

assistência técnica de equipamentos para saúde. 

Desta forma, não há que se falar de não haver no ato convocatório o 

requerido pelo licitante proponente. 

Por todo exposto e na melhor forma de direito reconhece o recurso 

apresentado e no mérito pela improcedência pelos argumentos e 

fundamentos expostos. 

Santo Antônio do Aventureiro, 29 de abril de 2.020. 

 

 

Paulo Roberto Pires 

Prefeito Municipal 


