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PROCESSO Nº 42.411/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 166/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 42111/2021 – EMSERH  

Solicitante: CARVALHO & BITTENCOURT LTDA 

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos formas farmacêuticas 

diversas, para atender as necessidades das unidades hospitalares administradas pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, por 

CARVALHO & BITTENCOURT LTDA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, 

em face do edital da Licitação Eletrônica nº 166/2021 que objetiva alteração deste.  

De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório em comento deverão ser enviados a Comissão de Licitação e/ou 

Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública.  

Considerando que o dia 02/06/2021 às 08h30min foi o definido para a abertura 

da sessão eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse solicitar 

esclarecimentos referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 26/05/2021 

às 18h00min, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o disposto no §2º do art. 65 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, senão vejamos: 

 
Art. 65. (omissis) 

§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou solicitar 

esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na aplicação deste 
Regulamento, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura da licitação, devendo a EMSERH julgar e responder à 
impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização da sessão. 

 

Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi interposto 

no dia 26/05/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido.  

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, CARVALHO & BITTENCOURT LTDA solicita esclarecimento acerca da 

qualificação técnica. Vejamos:  
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1. O edital solicita em sua página 15/51 item “12.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-

OPERACIONAL: “Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), para 
medicamentos”, da sede da licitante, expedida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme disposto no art. 50 da Lei n° 6360/1976, 
e incisos I, III e IV, art. 10, da Lei n° 6437/1977;” 

Motivação: O Certificado de Autorização de Funcionamento (Certificado de AFE) 
é um documento emitido pela Anvisa que comprova que a empresa está 

autorizada a exercer as atividades descritas no certificado. Nele, constam o 

número da autorização da empresa e seu endereço. 
Ocorre que para realizar a solicitação do “Certificado de Autorização de 

Funcionamento (AFE)” é necessário que o estabelecimento realize uma petição 
na Anvisa por meio do Sistema de Peticionamento da Anvisa. Logo, considerando 

a emergência em saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, 

temporariamente e extraordinariamente, resultou em sobrecarga nos 
atendimentos pela ANVISA, o que ocasionou em aumento considerável dos 

prazos para emissão destes certificados. 
Em virtude deste contexto, porém buscando atender à solicitação do instrumento 

convocatório, entendemos que a real necessidade de apresentar a AFE objetiva 
comprovar que a empresa está autorizada a exercer as atividades descritas no 

certificado. Logo apresentando o espelho de Consultas / Funcionamento de 

Empresa Nacional /Resultado/ Detalhamento, onde apresenta a situação ativa da 
empresa juntamente com número de inscrição, emitidos no site 

(https://consultas.anvisa.gov.br/), atenderemos ao item 12.3 alínea “b” deste 
edital. 

Perguntamos: Está correto nosso posicionamento? 

Outro fato relacionado a esta questão, é que a ANVISA publicou em diário oficial 
da união (http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 

05152019121600459) RESOLUÇÃO-RE Nº 3.525, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019, 
aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro 

de 2018, resolveu: “Conceder Autorização Especial para Empresas de 

Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos”, constantes no anexo desta 
Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas 

atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas. 
Entendemos que apresentando esta comprovação, também atenderemos ao item 

12.3 alínea “b” deste edital. 
Perguntamos: Está correto nosso posicionamento? 

Por fim, cabe ressaltar que que a Lei nº 13.043/2014 extinguiu a obrigatoriedade 

de renovação anual de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização 
Especial (AE) junto à Anvisa para todas as empresas – fabricantes, distribuidoras, 

importadoras, farmácias, drogarias etc., inclusive as que atuam em portos, 
aeroportos e fronteiras. Assim, a Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal é a 

única que garante a contínua avaliação da continuidade do atendimento aos 

critérios de Boas Práticas estabelecidos nas legislações vigentes em cada área de 
atuação da Vigilância Sanitária devido a seu caráter anual de reavaliação por 

fiscal devidamente habilitado. Fica facultado ao licitante a apresentação 
complementar do documento supracitado. 

 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos 
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ao setor competente, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento técnico a 

respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na 

manifestação do referido setor. 

A Gerência de Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo colacionado à 

fls. 169/169v, esclareceu o questionamento suscitado pela CARVALHO & BITTENCOURT LTDA. 

Observemos: 

 
Em relação a AFE e AE, apresentando o espelho de Consultas/Funcionamento de 

Empresa Nacional/Resultado/Detalhamento, onde apresenta a situação ativa da 
empresa juntamente com o número de inscrição, emitidos no site, atenderemos 

ao item 12.3 alínea “b” deste edital. 

Aceitaremos o espelho de conduta do site da ANVISA< bem como a comprovação 
em DOU que concede a AE. 

 

Assim, esclarecido o questionamento, não houve necessidade de 

modificação do edital.  

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente do esclarecimento fornecido, mantém-se inalteradas as cláusulas 

editalícias da Licitação Eletrônica nº 166/2021, no entanto, considerando que o 

certame encontra-se adiado até ulterior deliberação, a nova data de abertura será 

publicada nos meios oficiais. 

         

 São Luís – MA, 18 de junho de 2021. 

 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 528 

 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.327 


