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PROCESSO ADMINISTRATIVO N^: 31229/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N^ 60/2021
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para

fornecimento de Medicamentos, Correlatos, Insumos para Laboratório e Aparelhos

médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde de

Balsas - MA.

f  REFORMA DE DECISÃO EM FACE DA EMPRESA HOSPMED EIRELI

1. DO RELATÓRIO

No teor deste processo licitatório, cujo objeto é a contratação de

empresa para fornecimento de Medicamentos, Correlatos, Insumos para

Laboratório e Aparelhos médico-hospitalares para atender as necessidades do

Município, a Licitante recorrente NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI, interpôs recurso contra a decisão da pregoeira proferida na fase

habilitatória do certame, opondo-se à decisão que habilitou e classificou a empresa
recorrida HOSPMED EIRELI.

Posteriormente ao encerramento do prazo da fase recursal, os autos

processuais, bem como, as contrarrazões foram remetidas à Douta Procuradoria

Geral do Município, para fins de análise jurídica e auxílio na decisão proferida por
esta Autoridade Competente. Neste ensejo, em tese de seu Parecer a Douta

Procuradoria opinou pela procedência e deferimento do mérito das razões

interpostas em desfavor da empresa recorrida, posicionando-se no sentido de
inabilitar à recorrida HOSPMED EIRELI pela não apresentação da Autorização de
Funcionamento (AFE) para produtos correlatos em noiiie da empresa,
descumprindo, em tese, com as exigências editalícias.

Nesta senda, após posicionamento da Douta Procuradoria, os autos

foram remetidos à esta Autoridade Competente que, proferiu decisão para reverter
o decisório do pregoeiro, e assim declarar INABILITADA a empresa HOSPMED
EIRELI, por não apresentar AFE para produtos correlatos.

Ocorre que, simultânea e sincronicamente à decisão desta Autoridade

Competente, a pregoeira responsável pelo certame realizava diligência técnica,
com base no art. 43, §3- da Lei 8.6666/93, junto ao Setor Técnico da Secretaria
Municipal de Saúde, para avaliar e analisar a documentação juntada pela empresa
HOSPMED EIRELI ao portal de compras na fase de habilitação, precisamente no
que diz respeito ao documento de Publicação fcomprovantel no Diário Oficial da
União, com a seguinte descrição: HOSPMED ElRELI/00.156.820/0001-77
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25351.673527/2020-51/8214455 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE
- distribuidora/4447945207, com intuito e finalidade de averiguar se, tal

documentação de fato diz respeito à publicação, no Diário da União, da respectiva

AFE para produtos correlates sob a titularidade da empresa HOSPMED EIRELI.

Destarte, em decorrência à solicitação de diligência, o Setor Técnico da

Secretaria Municipal de Saúde realizou análise técnica da referida documentação,

alegando no seu parecer técnico expedido que, a referida Publicação no Diário da

União corresponde, de fato, à AFE para produtos correlatos em nome da empresa

HOSPMED EIRELI, tendo sido assim atestada e verificada mediante consulta no

Portal da ANVISA, através da numeração e códigos de identificação constantes na

descrição da publicação juntada ao Portal de Compras. Afirmou ainda que, a
referida AFE encontra-se ativa, razão pela qual opina pela legalidade e

regularidade da empresa perante a ANVISA, para armazenar, distribuir e expedir

produtos correlatos.

Após posicionamento e Análise Técnica especializada do Setor Técnico

da Secretaria Municipal de Saúde, os autos processuais retornaram à esta

Autoridade Competente, com a finalidade de reanálise da documentação

apresentada, bem como, da decisão anteriormente proferida, que se manifestará e
decidirá com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA REFORMA DECISÓRIA:

a) Cabimento - A reforma da decisão anteriormente proferida por esta
Autoridade Competente fundamenta-se com base nas súmulas n^ 346 e 473 do

STF, que possibilita ao ente público a revisão dos seus atos administrativos,

bem como, no art. 49 da Lei 8.66693, que trata da reversão de atos públicos
quando acompanhados de parecer escrito e fundamentado.

b) Legitimidade - A Autoridade Competente qualifica-se como parte legítima
do processo licitatório em questão, tendo sido designada para proferir atos
decisórios através de portaria municipal específica, caracterizando-se desta
forma como legitimada e, também, competente para proferir e/ou reverter os
atos por ela proferido.

c) Tempestividade - Os atos e decisões públicas poderão ser revistos, a
qualquer tempo, quando identificado equívocos que impliquem ou resultem em
danos ao erário público. Ressalta ainda que, o processo licitatório encontra-se
ainda em trâmite, o que possibilita a revisão de atos sem resultar ou culminar
em prejuízos a terceiros, restando, portanto, tempestiva esta reforma decisória.
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3 - DA FUNDAMENTAÇÃO
3.1 - Dos aspectos Técnicos da reforma decísória

No que tange o processo licitatório em questão, precisamente quanto à

fase recursal, esta Autoridade Competente proferiu decisão, com base no parecer

jurídico expedido pela Procuradoria do Município, acolhendo/deferindo e julgando

como procedentes as razões de mérito arguidas pela recorrente NEW LIFE

COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI em desfavor da recorrida HOSPMED

EIRELI, tendo esta Autoridade decidido pela inabilitacão da recorrida pela não

apresentação da AFE para produtos correlatos. No entanto, no trâmite decisório, a

pregoeira responsável pela condução do certame, com dúvidas quanto às

documentações da empresa recorrida, diligenciou e remeteu-as para análise

técnica do Setor Técnico da Secretaria de Saúde, com base no art. 43, §3- da Lei

8.666/93, precisamente quanto à Publicação no Diário Oficial da União, para

averiguar, junto à ANVISA, se a publicação acostada ao portal corresponde à AFE

de correlatos da empresa.

O Setor Técnica da Secretaria de Saúde, por sua vez, realizou análise

técnica quanto à Publicação (comprovante] no Diário Oficial da União apresentada,

mediante consulta no Portal da ANVISA, através da numeração e códigos de

identificação constantes na descrição da publicação. Em face da referida consulta, o

Setor Técnico verificou que, a publicação apresentada de fato corresponde à AFE

para produtos correlatos, tendo como titular a empresa HOSPEMED EIRELI, tendo

ainda o setor técnico ressaltado que, além da AFE obtida condizer e corresponder
ao documento de publicação apresentado, menciona-se que a referida AFE
encontra-se vigente e ativa, estando a empresa apta a armazenar, distribuir e

expedir produtos correlatos, devidamente autorizada pela ANVISA. Nestes termo,

vejamos o que dispôs o parecer técnico da Secretaria de Saúde:

"Em análise inicial realizada em face da documentação apresentada pela
empresa HOSPMED EIRELI, qual seja, o comprovante de publicação junto

ao Diário Oficial da União, observou-se que os dados (titularidade,
numeração, código de identificação e CNPJ) descritos e presentes da

referida publicação, fazem menção à Concessão para distribuição de
produtos para a saúde, ou seja, já na respectiva publicação é possível
atestar a existência de uma AFE junto à ANVISA, uma vez que, somente
será possível obter tal publicação (comprovante) na união se, de fato,

existir uma AFE que corresponda a esta, não sendo possível existir

publicação na união sem sua respectiva AFE.

No entanto, ainda para fins de se detalhar e aprofundar

minunciosamente quanto à pesquisa realizada, bem como, para que não

restem dúvidas quanto à análise, vez que, tal conteúdo possui natureza

eminentemente técnica da área de saúde, o que por usa vez pode levar
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ou induzir os leigos à equívocos ou incompreensão da matéria, efetuou-

se desta forma consulta junto ao portal de consultas da ANVISA, através

do endereço https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/.

sendo este o site oficial do respectivo órgão para consulta de AFE's para

medicamentos, correlates, saneantes, entre outros, em nome de

empresas atuantes nestes seguimentos.

No tocante à consulta, mediante inserção, no portal da ANVISA, do CNPj

da empresa e do código de verificação de AFE descritos na publicação da

união apresentada, identifícou e constatou-se a existência da AFE para

produtos correlatos correspondente à publicação da união e, em nome

da empresa HOSPMED EIRELl, ressaltando ainda, para todos os fins que,

além de existente e verídica, a referida AFE encontra-se ainda sob o

status de ativa [■..]■
Nestes termos, não restam dúvidas de que a publicação apresentada
corresponde à uma AFE para produtos correlatos, estando a mesma sob
titularidade da empresa HOSPEMED EIRELI, com situação ativa(vigente],
razão pela qual opinamos favoráveis à declaração de legalidade e
regularidade da empresa perante a ANVISA, estando a mesma apta a
armazenar, distribuir e expedir produtos correlatos, bem como, por
declarar verídica a publicação da união apresentada e, existente e válida
a AFE de produtos correlatos correspondente à referida publicação.

Neste ensejo, considerando que, esta Autoridade Competente possui
limitações técnicas no que tange a abordagem em questão, bem como,
considerando que, a referida matéria, qual seja, a regulamentação de registros e
funcionamentos da área da saúde, ultrapassam as competências técnicas desta
Autoridade, a mesma vem, por meio deste ato decisório de reforma, acolher o
parecer e o posicionamento expedido pelo Setor Técnico da Secretaria Municipal
de Saúde, para, desta forma, acolher e aceitar a referida documentação
apresentada pela empresa HOSPMED EIRELl, declarando-a como válida e, ainda,
posicionar-se pela sua regularidade e legalidade perante a ANVISA, restando
demonstrada sua autorização para expedir, armazenar e distribuir produtos
correlatos, conforme a AFE anexada pelo Setor Técnico da Secretaria de Saúde.

Portanto, tendo em vista que, na decisão anteriormente proferida, esta
Autoridade Competente posicionou-se pela inabilitação da empresa HOSPMED
EIRELl, venho por meio desta, REVER e MODIFICAR, em parte, a decisão outrora
proferida para, a partir deste ato, declarar como HABILITADA a empresa
HOSPMED EIRELL

3.2 - Dos aspectos )urídico-Legais da reforma decisória
Ante o exposto, faz-se necessário destacar a imprescindibilidade da

revisão e modificação, em parte, dos atos administrativos realizados no tocante à
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fase recursal do certame em questão, sempre em observância ao Princípio da
Legalidade e ao Princípio do Julgamento Objetivo.

Cumpre ainda enfatizar que, o atos administrativos dotados de defeitos

ou equívocos, não devem prosperar, tampouco serem validados, vez que, estar-se-

ia infringindo aos princípios administrativos, às normas legais e aos
posicionamentos jurisprudenciais, além de onerar a erário, restringir o interesse

público e limitar a participação pública aos procedimentos da administração.

Nesta esteira, ressalta que a decisão anteriormente proferida por esta

Autoridade competente embasou-se, tão somente, no Parecer Jurídico da Douta

Procuradoria do Município, que analisou apenas os aspectos jurídicos da

documentação apresentada pela empresa em questão, abstendo-se de posicionar-

se quanto à critérios técnicos da área de saúde, vez que, assim como esta

Autoridade, também não possui capacidade técnica para avaliar com exata

precisão a matéria abordada.

Ocorre que, em decorrência de diligência solicitada pela pregoeira

responsável, fora expedido um novo Parecer, com conteúdo eminentemente

técnico, através do Setor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde, posicionando-

se pela legalidade da documentação da empresa em questão, demonstrando ainda

sua devida regularidade perante a ANVISA, opinando pela revisão decisória em

parte. Neste ensejo, no que diz respeito à revisão do ato administrativo, o STF

decidiu que, a Administração Pública tem o poder-dever, com ou sem provocação,

de revisar o ato administrativo, sem que isso se constitua em ato de ilegalidade ou

abuso de poder, senão, dispôs:

Súmula n- 346 - Administração Pública - Declaração da Nulidade dos

Seus Próprios Atos:

A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula ns 473 - Administração Pública - Anulação ou Revogação dos

Seus Próprios Atos:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.

Neste mesmo entendimento, favorável à revisão dos atos

administrativos, o Doutrinador José Cretella Júnior lecionou:

"Pelo princípio da autotutela administrativa, quem tem competência
para gerar o ato, ou seu superior hierárquico, tem o poder-dever de

anulá-lo, se houver vícios que os tornem ilegais. O poder-dever da
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Administração Pública de rever seus próprios atos decorre exatamente

da necessidade de resguardar o interesse público, revogando e anulando

atos administrativos que, mesmo depois de praticados, se tomem lesivos

aos interesses da administração."

A Lei n- 8.666/93 também trata da anulação do ato administrativo,

quando dotado de vícios ou defeitos, de forma clara e exemplar, destacando ainda

que, quando verificar-se ilegalidades na decisão administrativa, o ente público

deverá:

Art 49. [...] anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de

^ y terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Ainda quanto à revisão de atos administrativos que possuam eqiívocos,

posicionou-se o Tribunal de Contas da União:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em

.  Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de

admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento

Interno deste Tribunal (RITCU], c/c o art 113, § 1-, da Lei ns 8.666, de

21 de junho de 1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente

procedente.

[...]

9.3. determinar à 4^ Divisão de Levantamento do Exército Brasileiro,

com fundamento no art 250, inciso II, do RITCU, que adote, no prazo de

15 (quinze) dias, providências com vistas a:

9.3.1. anular a adjudicação do objeto do Pregão Eletrônico SRP n^

13/2014, e eventuais atos subsequentes, aí incluídos os contratos

porventura celebrados, por estar em desacordo com o art 4-, inciso

XVIII, da Lei n- 10.520,17 de julho de 2002, e com o art 26 do Decreto

n® 5.450, de 31 de maio de 2005;

9.3.2. promover a reabertura de prazo para que as licitantes que tiveram

as suas intenções de recurso indeferidas no Pregão Eletrônico SRP n®

13/2014 apresentem as suas razões recursais, caso a administração
pública pretenda prosseguir com o correspondente registro de preços.
Acórdão n® 3003/2015 - 2~ Câmara - TCU. Relator: Ministro-

Substituto André Luís de Carvalho

Neste ensejo, ante a tudo acima exposto, com base nos dispositivos
normativos legais, nos posicionamentos jurisprudenciais e no Parecer Técnico da
Secretaria Municipal de Saúde, não restam dúvidas da imprescindibilidade da
revisão, em parte, da decisão anteriormente proferida por esta Autoridade
Competente no âmbito da fase recursal do certame em questão.
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Desta forma, esta AUTORIDADE COMPETENTE decide por REVER e

MODIFICAR, em parte, a decisão outrora por esta proferida para, a partir deste ato

decisório, declarar e julgar HABILITADA a empresa HOSPMED EIRELI, bem como,

decido por MANTER a decisão da Pregoeira que inicialmente habilitou à referida

empresa, restando, portanto, HABILITADA e CLASSIFICADA a empresa

HOSPMED EIRELI, estando assim apta a prosseguir como parte legítima nos

demais procedimentos habilitatórios.

5 - CONCLUSÃO

É certo que o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio, bem como Esta
Autoridade Competente buscam incansavelmente o respeito que lhe é devido, pelo

cumprimento de todos os deveres legais estabelecidos pela Constituição Federal,

pela Lei n^ 8666/93 e pela Lei n° 10.520/02.

Nos termos do artigo 3- a licitação destina-se a garantir a

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais

vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios

básicos da Legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade, e dos que lhes são correlatos.

Portanto, no exame aprofundado dos autos e dos elementos neles

contidos, bem como, da análise documental e técnico-parecerista, esta Autoridade
Competente se posiciona nos seguintes termos:

a) DECIDO por REVER e MODIFICAR, em parte, a decisão outrora proferida por
esta Autoridade Competente para, a partir deste ato decisório, declarar e julgar
HABILITADA a empresa HOSPMED EIRELI,;

b) DECIDO por MANTER a decisão da Pregoeira que inicialmente habilitou à
referida empresa, restando, portanto, HABILITADA e CLASSIFICADA a empresa
HOSPMED EIRELI, estando assim apta a prosseguir como parte legítima nos
demais procedimentos habilitatórios.

c) Dar ciência da decisão a todos os licitantes;

d) Pelo prosseguimento e continuidade dos atos processuais.

Balsas /MA, 19 de janeiro de 2022.

Camila Ferreira Costa

Autoridade Competente ^


