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DECISÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2019 

MODALIDADE: PREGÃO Nº 021/2019 

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a Autarquia, de menor preço por item, para o 
REGISTRO DE PREÇO, consignados em Ata de Registro de Preço, visando a futura e eventual aquisição 
de Equipamento de Proteção Individual – EPI’s para atender aos diversos setores da Autarquia Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí. 

 

RECORRENTE: SUPRISOLDAS LTDA. 
 
INTERESSADO: CARLOS BATISTA DA SILVA – ME. 
 
REFERÊNCIA: APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. 
 

 

A Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí– MG, necessitando realizar registro de preços 
visando a futura e eventual aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI’s para atender os seus 
diversos setores, instaurou procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial, com o critério de 
julgamento “menor preço por item”. 

Desse modo, superada a fase interna do procedimento, fora publicado o Edital (e seus anexos) 
constate as folhas 118/172, o qual veio por regular todas as disposições do certame, assim como as da futura e 
eventual contratação. 

Assim, fora aprazado para o dia 15/10/2019, as 09h00min, sessão pública para recebimento de 
propostas e verificação de conformidade dos interessados, nos termos do instrumento convocatório. 

Tal sessão ocorreu, sendo que, da mesma fora lavrada a Ata acostada as folhas 564/569, a qual 
relata os fatos nela ocorridos, e fora assinada pelos licitantes presentes, assim como por este Pregoeiro e pelos 
Membros da Equipe de Apoio. 

Dos atos praticados no decorrer da sessão pública, a licitante Suprisoldas Ltda. – ME manifestou sua 
intenção de interpor recurso. 

Nos termos do disposto no item “15.1” do Edital – PREGÃO Nº 021/2019, fora concedido prazo a 
recorrente para que apresentasse suas razões de recurso, tendo a empresa Suprisoldas Ltda. – ME, 
apresentado suas razões (folhas 580/582). 

Notificadas (folha 583), nos termos do item “15.3” do Edital – PREGÃO Nº 021/2019, foi oportunizada 
a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, sendo que, nenhuma das empresas manifestou-se sobre 
o mesmo, conforme declaração (folha 584). 

Em apertada síntese, s.m.j., foram objeto das citadas razões recursais: 
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• A Empresa Suprisoldas Ltda. – ME, apresentou razões recursais no sentido de que discorda 
com a habilitação da Empresa Carlos Batista Silva – ME, uma vez que o mesmo apresentou apenas 
fotocópia do Alvará de Localização e Funcionamento, não tendo apresentado o documento original, 
alega ainda que o pregoeiro abriu diligência para autenticar a fotocópia através de e-mail, se 
comunicando com o órgão expedidor, que respondeu informando a validade do documento e 
encaminhou a cópia do documento escaneado (folha 566); 

É o resumo do processo licitatório. 

II Fundamentação 

Antes de se passar a análise das razões expendidas pela RECORRENTE, cumpre esclarecer que, 
somente nesta data foi possível a este Pregoeiro proceder com a análise e decisão deste Recurso, isto porque, 
nos últimos dias, esteve envolvido em uma série de procedimentos licitatórios, os quais se encontravam 
previamente designados, motivo pelo qual, não pôde, em data anterior, proceder a este exame e julgamento. 

Ainda, revendo a Ata extraída da Sessão Pública ocorrida em 15/10/2019, referente ao presente 
certame, a qual se encontra acostada as folhas 564/569 deste processo licitatório, há que se concluir que todos 
os licitantes presentes à Sessão prestaram anuência a seus termos, inclusive a subscrevendo, fato o qual, por 
óbvio, não implica em concordância com as ocorrências e resultados do certame (motivo pelo qual, aquele 
licitante que se sentiu lesado em seu direito, manifestou sua intenção de recurso), contudo faz crer que, não 
houve entre os licitantes qualquer dúvida quanto à forma que os fatos ocorridos na Sessão foram transcritos na 
ata. 

Sabe-se que, conforme disposto na Lei Federal 8.666/93, a qual possui aplicação subsidiária à 
modalidade licitatória Pregão, utilizada neste certame, a licitação será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. 

A Forma, ou o Formalismo, é requisito à validade do Ato Administrativo, sendo que, conforme ensina 
Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 17ª ed, p. 159), a 
procedimentalização (ou Forma) não é uma garantia em favor da Administração, e sim do administrado, como 
meio de restringir o poder absoluto estatal e a arbitrariedade. 

Assim, para o caso sub examine, não basta que seja possível à Administração e/ou aos Licitantes, 
que os mesmos possam compreender todos os fatos ocorridos durante a Sessão Pública de Julgamento, assim 
os atos nela praticados e seus resultados, sendo necessário que essa compreensão se estenda a todo o público, 
motivo pelo qual, a ata a qual a documenta, deve ser plenamente cognoscível. 

Passando-se especificamente às razões apresentadas pela RECORRENTE, verifica-se que, a mesma 
alega que a Empresa Carlos Batista Silva – ME deve ser inabilitada uma vez que não apresentou o documento 
original do Alvará de Localização e Funcionamento, tendo apresentado apenas a fotocópia do mesmo, e que a 
diligência realizada pela Equipe foi uma “autenticação” atípica. 

Inicialmente, cabe esclarecer que a possibilidade da comissão ou autoridade competente promover 
diligência para esclarecer ou complementar a instrução do processo, encontra-se disciplinada no artigo 43, § 3º 
da Lei Federal nº 8.666/93, o qual dispõe que:  
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 “§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta”.  

Portanto, a diligência é realizada sempre que a Administração se esbarra com alguma dúvida, sendo 
mecanismo necessário para afastar imprecisões e confirmação de dados contidos nas documentações 
apresentadas pelos participantes do processo licitatório. 

Nos ensinamentos de Ivo Ferreira de Oliveira, que elucida com clareza a questão, a diligência visa: 

“(...) oferecer meios para que a Comissão de Licitação ou a Autoridade Superior possa 
promover inquirições, vistorias, exames pertinentes a questões que eventualmente surjam e 
até autorizar a juntada de documentos, permitindo à Comissão ou à Autoridade julgar 
corretamente o certame, graças aos esclarecimentos que a diligência lhe propiciou, mas sem 
perder de vista os princípios constitucionais e legais que norteiam o processo licitatório”. (Ivo 
Ferreira de Oliveira, Diligências nas Licitações Públicas, Curitiba, JM Editora, 2001, p.24). 

Impende deixar assentado que, apesar de a Lei Federal nº 8.666/93 referir-se à diligência como uma 
faculdade, ou seja, fruto do exercício de uma competência discricionária do agente público que pode, desta 
forma, a seu juízo, determinar ou não a instauração, esta é, em alguns casos apresentados, imprescindível e 
inafastável para que os atos da Administração sejam pautados em fatos e circunstâncias concretas, materiais e 
reais. Neste sentido, Marçal Justen Filho ensina que: 

 “A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da Administração, a ser exercitada 
segundo juízo de conveniência e oportunidade. A relevância dos interesses envolvidos 
conduz à configuração da diligência como um poder-dever da autoridade julgadora. Se 
houver dúvida ou controvérsia sobre fatos relevantes para a decisão, reputando-se 
insuficiente a documentação apresentada, é dever da autoridade julgadora adotar as 
providências apropriadas para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por meio de 
diligência será obrigatória a sua realização. ” (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 16 ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 
804). 

Ressalte-se, ainda, que a diligência não está condicionada a autorização prévia no instrumento 
convocatório ou ao pleito do particular, deve ser, na verdade, realizada de ofício a fim de salvaguardar a 
Supremacia do Interesse Público, todavia, nada impede que na omissão deste, haja provocação do interessado 
para sua realização.  

Para Marçal Justen Filho a ausência de cabimento da diligência ocorrerá em duas situações: “A 
primeira consiste na inexistência de dúvida ou controvérsia sobre a documentação e os fatos relevantes para a 
decisão. A segunda é a impossibilidade de saneamento de defeito por meio de diligência. Em todos os demais 
casos será cabível a diligência.” (Marçal Justen Filho, Comentários a Lei de Licitação e Contratos 
Administrativos, 16ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 805). 

Assim, diante da ocorrência de dúvidas a respeito da documentação ou de proposta apresentados por 
determinado licitante, a Administração deve realizar a diligência prevista no art. 43, 3º da Lei Federal nº 
8.666/93. 
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A realização de diligências para correção de vícios diminutos e formais pela Administração constitui 
derivação direta dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não é razoável nem proporcional vedar a 
participação de determinado licitante diante de falha meramente formal, quando seu suprimento não acarrete 
prejuízo ao processo de licitação. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que: 

 “Eventualmente, poderá ser invocado o princípio da razoabilidade para revelar pequenas 
irregularidades, que em nada impedem a Comissão de avaliar o preenchimento dos requisitos 
para habilitação ou classificação”. (Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 4ª ed., 
São Paulo: Malheiros, 2000, p. 45). 

É pacífico o entendimento do Tribunal de Contas da União de que falhas sanáveis, meramente 
formais, não devem levar necessariamente à inabilitação do licitante, cabendo à Comissão Julgadora promover 
as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o processamento do certame (Lei 8.666/1993, 
art. 43, §3º). É o sentido que se extrai do Acórdão 2.521/2003-TCU-Plenário, in verbis: “atente para o disposto 
no art. 43, §3º, abstendo-se, em consequência, de inabilitar ou desclassificar empresas em virtude de detalhes 
irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligência autorizada por lei”. 

De igual forma, o Acórdão 3.418/2014-TCU-Plenário reforça toda essa ideia de que, havendo 
possibilidade, as diligências devem ser realizadas para que se mantenha o mais amplo número de licitantes, e 
prediz que: 

“Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, 
especialmente as dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a 
habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame deve 
promover diligências, conforme disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, para aclarar os 
fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão 
da Administração nos procedimentos licitatórios”. 

Por fim, cabe dizer que, os esclarecimentos e as diligências referidos no artigo 43, §3º da Lei de 
Licitações, não são previstos como instrumento de defesa dos interesses dos licitantes, e sim de uma atividade 
desenvolvida no interesse da entidade que realiza a licitação. A finalidade da diligência é assegurar a eliminação 
de propostas defeituosas e não satisfatórias e a preservação daquelas que atendam às exigências legais e 
editalícias. 

Feitas essas colocações, de plano, resta cristalino o fato de que, ao promover a diligência, contra a 
qual se insurgiu o RECORRENTE, este Pregoeiro e sua Equipe agiram amparados pela legislação, doutrina e 
jurisprudência, e, ainda, pelas disposições contidas nos subitens “29.9” e “29.10” do instrumento convocatório. 

No caso concreto, não fora vislumbrada situação em que o licitante deixou de apresentar determinado 
documento para a comprovação de qualificação técnica mínima exigida no Edital, ou informação que dele 
deveria constar, incluindo-o posteriormente, mas sim na realização de diligências, no intuito de verificar a sua 
situação fática junto a outras autoridades públicas. 

Segundo ensinamento de Marçal Justen Filho: 

“As diligências e esclarecimentos consistem em atividades desenvolvidas diretamente pela 
autoridade julgadora, destinadas a eliminar imprecisões e confirmar dados contidos na 
documentação apresentada pelo licitante. Envolvem a prática de ato administrativo, 
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consistente em verificação de situação fática, requerimento de informações perante 
outras autoridades públicas, confirmação da veracidade de documentos e assim por 
diante. A diligência é uma providência para confirmar o atendimento pelo licitante de 
requisitos exigidos por lei ou pelo edital, seja no tocante à habilitação, seja quanto ao próprio 
conteúdo da proposta.” (Comentários a Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 17ª ed., 
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, pág. 947) (g.n.) 

Conforme indicado pela RECORRENTE, ao ser apresentada pelo licitante Carlos Batista da Silva – 
ME, fotocópia de seu Alvará de Funcionamento e Localização, desacompanhada da original, contudo, contendo 
as informações necessárias, o conteúdo de tal documento foi verificado perante a autoridade pública 
responsável por sua emissão (Prefeitura de Barbacena/MG) e, tendo-se obtido a confirmação de sua 
regularidade, não seria razoável inabilitá-lo para o certame, frustrando a concorrência e a consecução da melhor 
oferta pela Administração Pública. 

 As diligências foram realizadas no decorrer da sessão pública, tendo seu resultado sido juntado no 
momento da sessão, e constado em ata a diligência realizada com a assinatura de todos os licitantes presentes, 
em procedimento transparente, legal e atento ao que dispõe o instrumento convocatório. 

Importante esclarecer que a realização de diligência não visa beneficiar licitante admitido em licitação 
após superada as dúvidas inicialmente existentes em seus requisitos de classificação ou habilitação, ou 
prejudicar aqueles em que diligência conduziu a sua exclusão. O objetivo central é ampliar o universo de 
competição daqueles que efetivamente preencham os requisitos exigidos ou excluir do certame os competidores 
destituídos dos requisitos necessários. 

Outrossim, os argumentos acima expendidos, demonstram com clareza a legalidade da Administração 
em efetuar as diligências necessários a esclarecer os documentos obrigatórios apresentados em licitações, 
sendo permitido, inclusive, a juntada de documentos necessários à compreensão das dúvidas, desde que sejam 
juntados no momento da sessão e não juntados posteriormente conforme vedação da legislação. 

Ante o exposto, pelos fatos aqui discorridos, conheço do Recurso interposto pela Empresa 
Suprisoldas Ltda - ME, cujos argumentos, data vênia, não suscitam viabilidade de reconsideração deste 
Pregoeiro, razão pela qual mantenho a decisão que a habilitou a Empresa Carlos Batista da Silva. 

Encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e decisão do Recurso 
Administrativo em pauta. 

É importante destacar que a presente decisão não vincula a decisão superior, apenas faz uma 
contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo, fornecendo subsídios à 
autoridade administrativa superior, a quem cabe análise desta e a decisão. 

Carandaí/MG, 18 de novembro de 2019. 
 
 

Ezequiel Eclesiastes de Lima 

Pregoeiro 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a Autarquia, de menor preço por item, para 
o REGISTRO DE PREÇO, consignados em Ata de Registro de Preço, visando a futura e 
eventual aquisição de Materiais Descartáveis e Materiais de Consumo/Limpeza e Higiene, com 
a finalidade de atender ao Serviço de Nutrição e Dietética – SND  e Almoxarifado Central da 
Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana 

Cuida-se de resposta ao Pedido de Impugnação ao Edital interposto pela Empresa Exata 
Indústria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°17.591.262/0001-70, ora impugnante, 
referente ao Pregão Presencial n°024/2019, enviado para o e-mail licitacoeshsantana@gmail.com, na 
data de 18 de Novembro de 2019. 
 
O Pregoeiro aduz as seguintes considerações: 
 
DA ADMISSIBILIDADE: 
 
Conforme item 5.3 do Edital, que prescreve: 

“Impugnações aos termos deste edital poderão ser 
interpostas por qualquer cidadão, e por licitantes, até o 
2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, 
mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para 
o endereço eletrônico licitacoeshsantana@gmail.com, 
com assinatura eletrônica, ou protocolizada no 
Departamento de Compras e Licitações, dirigido ao 
Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliada pelo setor técnico 
competente”. 

 
Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, via e-mail para o endereço 
eletrônico licitacoeshsantana@gmail.com, no dia 18/11/2019, e, considerando que a abertura da 
sessão pública do pregão está agendada para o dia 26/11/2019, a presente Impugnação apresenta-
se tempestiva. 
 
DA DECISÃO: 
 
Entendemos que o Edital é a ferramenta norteadora do procedimento licitatório que traz todas as 
regras aplicáveis à licitação do qual devemos nos servir para as regras e prazos, nesse sentido, este 
pregoeiro decide por indeferir o pedido de impugnação, uma vez que já foi incluída a AFE Autorização 
de Funcionamento de Empresa, conforme consta no item 10.5.4 do Edital já retificado e por 
consequência, manter o referido Edital de Pregão Presencial sem alterações quanto a data de 
abertura do certame.  
 
Carandaí/MG, 19 de Novembro de 2019. 
 

___________________________________ 
Ezequiel Eclesiastes de Lima 

Pregoeiro 

mailto:licitacoeshsantana@gmail.com
mailto:licitacoeshsantana@gmail.com
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a Autarquia, de menor preço por item, para 
o REGISTRO DE PREÇO, consignados em Ata de Registro de Preço, visando a futura e 
eventual aquisição de Materiais Descartáveis e Materiais de Consumo/Limpeza e Higiene, com 
a finalidade de atender ao Serviço de Nutrição e Dietética – SND  e Almoxarifado Central da 
Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana 

Cuida-se de resposta ao Pedido de Impugnação ao Edital interposto pela Empresa Tainnah Tallulah 
Estanislau Silva, inscrita no CNPJ sob o n° 30.083.358/0001-96, ora impugnante, referente ao 
Pregão Presencial n°024/2019, enviado para o e-mail licitacoeshsantana@gmail.com, na data de 18 
de Novembro de 2019. 
 
O Pregoeiro aduz as seguintes considerações: 
 
DA ADMISSIBILIDADE: 
 
Conforme item 5.3 do Edital, que prescreve: 

“Impugnações aos termos deste edital poderão ser 
interpostas por qualquer cidadão, e por licitantes, até o 
2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, 
mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para 
o endereço eletrônico licitacoeshsantana@gmail.com, 
com assinatura eletrônica, ou protocolizada no 
Departamento de Compras e Licitações, dirigido ao 
Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliada pelo setor técnico 
competente”. 

 
Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, via e-mail para o endereço 
eletrônico licitacoeshsantana@gmail.com, no dia 18/11/2019, e, considerando que a abertura da 
sessão pública do pregão está agendada para o dia 26/11/2019, a presente Impugnação apresenta-
se tempestiva. 
 
DA DECISÃO: 
 

Entendemos que o Edital é a ferramenta norteadora do procedimento licitatório que traz todas as 

regras aplicáveis à licitação do qual devemos nos servir para as regras e prazos, nesse sentido, este 

pregoeiro decide por indeferir o pedido de impugnação, uma vez que:  

Para o funcionamento das empresas que pretendem exercer atividades de extrair, produzir, fabricar, 

transformar, sintetizar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, distribuir, constantes 

da Lei no 6.360/76, Decreto no 79.094/77 e Lei no 9.782/99, Decreto no 3.029/99, correlacionadas à 

Produtos Saneantes Domissanitários, Higiene, Cosméticos, Perfumes é necessário a Autorização da 

Anvisa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde.  

mailto:licitacoeshsantana@gmail.com
mailto:licitacoeshsantana@gmail.com


 

        

EDIÇÃO Nº 488 – Terça – Feira, 19 de Novembro de 2019                       Página 8 de 10 

EDIÇÃO Nº 488 – Terça – Feira, 19 de Novembro de 2019 

A Lei no 9.782/99 tem a seguinte redação:  

“Art. 7o Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a 

VII do art. 2o desta Lei, devendo:  

VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos 

produtos mencionados no art. 8
o 
desta Lei e de comercialização de medicamentos; “ 

 
Caso o licitante exerça comércio destes materiais sem o devido alvará, a legislação estadual diz o 
que segue:  

“Art. 99 - Constituem infrações sanitárias, ressalvadas as previstas na legislação federal e sem 

prejuízo do disposto no art. 98 desta lei: I - construir, instalar ou fazer funcionar, sem autorização 

de funcionamento, autorização especial ou alvará sanitário emitidos pelos órgãos sanitários 

competentes, os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário definidos nesta lei, o que sujeita o 

infrator à pena de: a) advertência; b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade 

ou do produto; c) cancelamento do alvará sanitário; d) cassação da autorização de funcionamento 

ou da autorização especial; e) multa;” 

Parecer da ANVISA e um informe técnico da mesma informando que as empresas, mesmo sendo 

VAREJISTAS, quando tem interesse de fornecer para outra pessoa jurídica devem ser habilitadas como 

DISTRIBUIDORES (COMÉRCIO ATACADISTA) junto aos orgãos sanitários competentes.  

      “Empresas que fornece a outras pessoas jurídicas, como o poder público, devem estar habilitadas 

como                                  distribuidoras comércio atacadista junto aos ÓRGÃOS SANITÁRIOS 

competentes. (Ouvidoria da ANVISA, procecimento no 663529.)”  

“A Resolução RDC no 16, de 1o de abril de 2014, que dispõe sobre os Critérios para 

Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) E Autorização Especial (AE) de 

Empresas, também trata sobre o comércio varejista e atacadista de produtos que estão sujeitos à 

vigilância sanitária. A norma definiu o distribuidor ou comerciante atacadista de saneantes, como 

sendo a empresa que realiza a comercialização desses produtos, em quaisquer quantidades, para 

pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas atividades.(Informe técnico, no 20,. 

de 01/02/2015).”  

Até mesmo um VAREJISTA quando possui interesse de exercer a função de um distribuidor (atacadista), 

deverá se enquadrar nas mesmas condições e possuir a AFE. 

O TCE tem a seguinte redação:  

 “em se tratando de contrato de fornecimento de produtos entre a administração pública e 

empresa fornecedora do ramo, fica configurado o comércio por atacado, por estar sendo realizado 

entre pessoas jurídicas, conforme aludido no inciso VI, art. 2o da Resolução ANVISA no 

16/2017.”  
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Seguido pelo entendimento do TCU:   

    

“entende-se que os licitantes serão basicamente empresas atacadistas, com condições de armazenamento e 

distribuição para fornecimento do produto. (Alinea 22, Representação TC 018.549/2016-0, de 03/08/2016 ”  

O conceito de varejista para a ANVISA tange em pessoa jurídica que forneça materiais em 

quantidades para uso pessoal e diretamente a pessoa física.  

“comércio varejista de produtos para saúde: compreende as atividades de comercialização de 

produtos para saúde de uso leigo, em quantidade que não exceda a normalmente destinada ao uso 

próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou doméstico, inciso V, art. 2o da 

Resolução ANVISA no 16/2017”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carandaí/MG, 19 de Novembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Ezequiel Eclesiastes de Lima 

Pregoeiro 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Carandaí 
CNPJ: 18.094.797/0001-07  
ENDEREÇO: Praça Barão de Santa Cecília, n°68 – Centro, Carandaí/MG. 
Contrato: 0158/2019 
Credor: A AUTO PECAS & SERVICOS E PNEUS EIRELI  
CNPJ: 31.904.067/0001-84 
Assinatura: 19/11/2019 Vigência: 18/11/2020 
Processo: 0000123/19 Modalidade: PREGÃO 
Total: R$ 34.367,66 (trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de 
menor preço por lote, para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de pneus. 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Carandaí 
CNPJ: 18.094.797/0001-07  
ENDEREÇO: Praça Barão de Santa Cecília, n°68 – Centro, Carandaí/MG. 
TERMO ADITIVO Nº: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2019 
CONTRATADO: MONUMENTUM ARQUITETURA E PATRIMÔNIO CULTURAL LTDA 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a inserção de cláusula indicando a forma de 
pagamento, omissa no instrumento convocatório original. 
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2019 
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