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Erratas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ Nº 14.105.704/0001-33
ERRATA Nº 2– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54-2022
OBJETO: atender despesas com aquisição de gases medicinais, com disponibilização
de tanque e cilindros em regime de comodato, incluindo a instalação, manutenção
corretiva e preventiva, bem como a reposição de peças e eventual troca dos
equipamentos cedidos.
O MUNICÍPIO DE BRUMADO-BA, através da Comissão de Licitações, por
intérmédio dé sua Prégoéira, vém, através désta, tornar publica aos intéréssados a Errata
Nº 2 ao PREGÃO ELETRÔNICO 54-2022, publicado no Diario Oficial do Município Nº
6890, Diario Oficial da Uniao Nº 131 é Jornal dé Grandé Circulaçao (Corréio) no dia
13/07/2022.

No ITEM 24.7 “d” - ONDE SE LÊ: “Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)

do participante da licitação, emitida pela ANVISA em situação válida e ativa; devidamente
publicado no Diário Oficial” LEIA-SE: “Autorização de Funcionamento de Empresa
(AFE), emitida pela ANVISA em situação válida e ativa; devidamente publicado no
Diário Oficial, das empresas fabricantes e envasadoras de gases medicinais”.

No ITEM 24.7 “é” - ONDE SE LÊ: “Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Gases
Medicinais, expedido pela ANVISA” LEIA-SE: “Certificado de Boas Práticas de
Fabricação de Gases Medicinais, expedido pela ANVISA das empresas fabricantes e
envasadoras de gases medicinais”.

Fica mantida a data dé abértura dos énvélopés para o dia 25 de Julho de 2022 às
09:00 (nove horas), nos térmos do art. 21, § 4º, da Léi Fédéral Nº 8.666/93. O Edital é
séus
anéxos
éncontram-sé
a
disposiçao
no
éndéréço
élétronico
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Sité/Licitacoés é na sédé da Préféitura Municipal dé
Brumado, situada na Praça Coronél Zéca Léité, nº 415, Céntro, Brumado/BA, Sala da
Comissao Pérmanénté dé Licitaçao – CPL. Divulgaçao dos outros atos-Diario Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Sité/DiarioOficial. Luara Dias Santana Olivéira –
Prégoéira – Tél 077 3441- 8781. Brumado, 22/07/2022.
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
IMPUGNANTE: DIOX DISTRIBUIDORA.
Assunto: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º
54-2022. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) EM SUA TITULARIDADE E
EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.
EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. EXIGÊNCIA DE AFE E
CBPF. ANVISA AINDA NÃO ESTABELECEU OS
REQUISITOS COM A CONCESSÃO DE AFE PARA AS
EMPRESAS
QUE
REALIZAM
AS
ETAPAS
DE
DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE
GASES MEDICINAIS E, PORTANTO, ESSAS EMPRESAS
NÃO
NECESSITAM
DE
AFE
PARA
SEU
FUNCIONAMENTO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DAS
EMPRESAS
FABRICANTES.
IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTES. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO QUE
ALTERA A PROPOSTA DE PREÇOS. MERCADO
RESTRITO. MANUTENÇÃO DA DATA DO CERTAME.

DECISÃO
A empresa DIOX DISTRIBUIDORA alega, em suma, que a exigência de
Autorização de Funcionamento (AFE) e de Certificados de Boas Práticas de Gases
Medicinais, são exigíveis apenas das empresas fabricantes de Gases medicinais e
informa que “a ANVISA ainda não estabeleceu os requisitos para a concessão de
AFE para as empresas que realizam as etapas de distribuição, armazenamento e
transporte de gases medicinais e, portanto, essas empresas não necessitam de AFE
para seu funcionamento”
Eis a síntese do necessário. Passo, então, a decidir.
Inicialmente, ao verificarmos a resolução da diretoria colegiada- RDC nº 16,
de 1° de abril de 2014, que Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de
Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas, em
seu artigo 3º, temos:
“Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza as
atividades de armazenamento, distribuição, embalagem,
expedição,
exportação,
extração,
fabricação,
fracionamento,
importação,
produção,
purificação,
reembalagem, síntese, transformação e transporte de
medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso
humano, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes
saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais.
Parágrafo único. A AFE é exigida de cada estabelecimento que
realiza as atividades descritas no caput com produtos para
saúde.”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

A Anvisa continua a esclarecer e traz os estabelecimentos que não
necessitam da AFE, o que também está disposto no artigo 5º da RDC -16-2014,
vejamos:
I - 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 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene
pessoal, perfumes e saneantes
IV – Empresas 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, destinados à fabricação de produtos para
saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e
saneantes
V – Empresas que realizam exclusivamente a instalação,
manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde
VI - Empresas que realizam exclusivamente a instalação,
manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde
estão dispensadas de ter AFE. Nesse caso, elas precisam da
licença sanitária, emitida pelo órgão de vigilância sanitária
local.
Vejamos, então, o que dispõe o edital em relação ao serviço pretendido pela
administração pública.
7. OBJETO:
7.1 – O objeto da presente licitação é Atender despesa com
aquisição de gases medicinais, com disponibilização de
tanque e cilindros em regime de comodato, incluindo a
instalação, manutenção corretiva e preventiva, bem como
a reposição de peças e eventual troca dos equipamentos
cedidos, conforme Termo de Referência em anexo.
Percebe-se, portanto, que a atividade pretendida exerce no mínimo 03(três)
dos núcleos arregimentados pelo artigo terceiro da RDC nº 16, de 1° de abril de
2014, quais sejam: armazenamento, distribuição, transporte de medicamentos
e insumos farmacêuticos destinados a uso humano. Além da necessidade de
manutenção e manuseio in loco, o que faz emergir a necessidade do dever objetivo
de cuidado por parte da Administração Pública.
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Acrescenta-se ainda que, em caso de fabricante e envasadora, além das
recomendações citadas, a empresa deverá seguir o quanto previsto na RDC nº 32
de 2011, são acumulativos, vejamos o que diz o artigo 8º da RDC nº 16, de 1° de
abril de 2014:
Art. 8º As fabricantes e envasadoras de gases medicinais
deverão seguir o disposto nesta Resolução e na Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 32, de 5 de julho de 2011.
Assim, em análise prima face, seria forçoso para a Administração aceitar que
a necessidade de AFE não se restringe somente a quem fabrica e envasa gases
medicinais, e sim para todos aqueles estabelecimentos que fazem o
armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração,
fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem,
síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos
farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, produtos de higiene
pessoal, perfumes saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais.
Não obstante, diante das informações prestadas na impugnação e a
conferência de que existe informação, recente, em site oficial da ANVISA de que
“...ainda não estabeleceu os requisitos para a concessão de AFE para as empresas
que realizam as etapas de distribuição, armazenamento e transporte de gases
medicinais e, portanto, essas empresas não necessitam de AFE para seu
funcionamento”.(fonte:https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/medicamentos/gasesmedicinais/.”

Dessarte, diante das informações colhidas junto à ANVISA, conclui-se pela
necessidade de atender aos questionamentos da impugnante para alterar os itens
do Edital, incluindo ao final que a AFE e o Certificados de Boas Práticas de Gases
Medicinais serão exigidos dos fabricantes e envasadoras de gases medicinais.
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Conclusão.
Admitindo-se
a
impugnação
da
empresa
DIOX
DISTRIBUIDORA, conclui-se pela necessidade de alteração dos itens 24.7 “d” e
“e”, incluindo ao final que a AFE e o Certificados de Boas Práticas de Gases serão
exigidos das empresas fabricantes e envasadoras de gases medicinais.
Por fim, mantem-se a data do certame tendo em vista que as alterações não
causam interferência na proposta de preços, e que as autorizações AFE e CBPF são
exigências dos fabricantes e envasadoras que já as possuem como requisito para
pleno funcionamento, cabendo às empresas que somente distribuem diligência
simples juntos à estas.
Ademais, cumpre informar que se trata de mercado restrito, com pouca
gama de competidores, o que traz verossimilhança ao fato de que a presente
alteração não estaria preterindo pretensos concorrentes que participariam do
certame caso assim o fosse desde o início.
Por fim, atendendo ao principio da razoabilidade e do interesse público, por
se tratar de insumo essencial para pleno funcionamento da Saúde do Município,
além da ausência de restrição à competição e fator que comine em alteração de
propostas, não é possível vislumbrar a necessidade alteração da data do certame.
Brumado-BA, 22 de julho de 2022.

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA
Pregoeira
(Original Assinado)
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