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Processo Licitatório nº 016/2021 - Pregão Eletrônico nº 

004/2021 

 

 

 

 

 

 

Referência: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Solicitante: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ Nº 

09.560.267/0001-08 

 

Síntese: A empresa em epígrafe apresentou, a tempo e modo, 

impugnação ao Edital, abordando especificamente a questão afeta 

ao registro do produto especificado no item 282 (máscara N95), 

sob a alegação de a exigência deste registro é compulsória e que 

o Edital haveria se omitido quanto a tanto.  

 

 

 

 

 

Preliminarmente, consigna-se a TEMPESTIVIDADE com que foi 

executado o ato de Impugnação ao Edital, assim como a forma 

adequada do mesmo, motivo pelo qual, é conhecido. 

 

No documento impugnatório, a empresa em questão aduz, em 

síntese, que há irregularidade no instrumento convocatório em 

decorrência da suposta ausência de exigência de Registro, junto 

à ANVISA, do produto especificado no item 282, que se 

consubstancia no fornecimento de “máscaras” N95 (respiradores). 

 

Em análise ao apontamento da empresa, destacamos o item 

10.4 do Edital, que assim estabelece: 

 

10.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

10.4.1 - As comprovações previstas abaixo serão 

exigidas se o item licitado assim o exigir, na forma 

das normas indicadas. 

 

10.4.2.1 - Certificado de Registro do (s) Produto 

(s) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da 

publicação no D.O.U., devendo este ser identificado 

com o n.º do item a que se refere. Estando o Registro 

vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua 

revalidação, conforme parágrafo 2º, do artigo 8º, do 

Decreto Federal n.º 8.077, de 14/08/2013, acompanhada 



 

________________________________________________________________________ 
Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11 - Centro - Bicas - Minas Gerais - CEP: 36.600-000 

Tel.: (32) 3271-2999  -   www.ciesp.mg.gov.br   -   CNPJ: 07.356.999/0001-55 

 Bicas - Chiador - Descoberto - Guarará - Mar de Espanha - Maripá de Minas 
Pequeri - Rochedo de Minas - São João Nepomuceno - Senador Cortes - Varginha  

de cópia do Registro vencido. A não apresentação do 

Registro e do pedido de revalidação do produto 

(protocolo) implicará na desclassificação do item 

cotado. 

 

A norma afeta aos registros dos produtos médicos 

consubstancia-se na Resolução da Diretoria Colegiada RDC – 

ANVISA nº 185, de 22 de outubro de 2001. Aludida norma estabelece 

que “É obrigatório o registro de todos produtos médicos indicados 

neste documento, exceto aqueles produtos referidos nos itens 2, 

3 e 12 seguintes.” 

 

Portanto, apenas título de exemplo, os produtos indicados 

nos itens a seguir, constantes do Edital, possuem 

OBRIGATORIEDADE de registro junto à ANVISA, por imposição 

normativa (e não discricionariedade desta Instituição!): 

 

277 

Máscara adulto ou infantil com 

reservatório alta concentração de 

oxigênio 

unidades 111 

278 
Máscara cirúrgica com elástico 

caixa com 100 unidades 
caixas 3800 

279 
Máscara cirúrgica com tiras para 

amarrar caixa com 100 unidades 
caixas 1200 

280 
MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA COM 

ELASTICO caixa 50 unidades 
caixas 1886 

281 
MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA com tirar 

para amarrar, caixa 50 unidades 
caixas 800 

282 Máscara N95-bico de pato unidades 8430 

 
 

256 Luva cirúrgica estéril nº6 pares 760 

257 Luva cirúrgica estéril nº6.5 pares 1190 

258 Luva cirúrgica estéril nº7 pares 2440 

259 

Luva nítrica cano longo, 

impermeável, resistência química, 

Tam. G, para serviços gerais 

pares 699 

260 
Luva nítrica, tamanho P, cano curto, 

impermeável. 
pares 1190 

261 

Luva plástica, descartável, 

individual, estéril, em polietileno 

de alta densidade, transparente com 

espessura 0,03 micras, 

acondicionadas em pacotes com 100 

unidades, apropriada para uso 

médico hospitalar e para pequenos 

pacotes 8260 
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tratamentos. Pode ser armazenada em 

temperatura até 30 graus. Tamanho 

único. 

262 Luvas cirúrgicas estéril Nº 7,5 pares 6520 

263 Luvas cirúrgicas estéril Nº 8,0 pares 6070 

264 Luvas cirúrgicas estéril Nº 8,5 pares 755 

265 
Luvas de procedimentos G (caixa com 

100 unidades) 
caixas 5600 

266 
Luvas de procedimentos M (caixa com 

100 unidades) 
caixas 6050 

267 
Luvas de procedimentos P (caixa com 

100 unidades) 
caixas 6010 

268 
Luvas de procedimentos PP (caixa com 

100 unidades) 
caixas 2840 

269 
Luvas de vinil tamanho G - caixa com 

100 unidades 
caixas 1250 

270 
Luvas de vinil tamanho M - caixa com 

100 unidades 
caixas 1350 

271 
Luvas de vinil tamanho P - caixa com 

100 unidades 
caixas 1220 

 
 
 

340 Scalp nº 19 - caixa com 100 unidades caixas 107 

341 
Scalp nº 21 G - caixa com 100 

unidades 
caixas 186 

342 
Scalp nº 23 G - caixa com 100 

unidades 
caixas 398 

343 
Scalp nº 25 G - caixa com 100 

unidades 
caixas 222 

344 
Seringa de 1 ml com agulha 0.8x0.3mm 

(insulina) caixa c/100 unidades 
caixas 31210 

345 
Seringa de 1 ml com agulha 13x0.3 

(insulina) caixa c/100 unidades 
caixas 35855 

346 
Seringa de 1 ml com agulha 13x4,5 

(insulina) caixa c/100 unidades 
caixas 62535 

347 
Seringa de 1 ml sem agulha 

descartável 
unidades 40000 

348 Seringa de 3 ml com rosca unidades 27000 

349 
Seringa de 3 ml sem agulha 

descartáveis 
unidades 55500 

350 Seringa de 5 ml com rosca unidades 70000 

351 
Seringa de 5 ml sem agulha 

descartáveis 
unidades 91000 
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352 
Seringas de 10 ml sem agulha 

descartáveis 
unidades 64000 

353 
Seringas de 20ml sem agulha 

descartáveis 
unidades 89000 

354 
Seringas de 60ml sem agulha 

descartáveis 
unidades 5800 

355 
Solução de Glicerina (clister) 500 

ml 
litros 286 

 

Considerando, portanto, que o item especificamente 

impugnado (item 282 – máscara N95) não se encontra dentre aqueles 

excepcionados pela normativa anteriormente indicada, seu 

registro é obrigatório! 

 

Nada há de se falar quanto ao apontamento referente à RDC 

nº 356, de 20 de março de 2020, uma vez que esta norma econtra-

se caduca pelo transcurso de sua validade, indicada em seu art. 

15. 

 

 Não há, portanto, do ponto de vista pragmático ou normativo, 

qualquer irregularidade referente às exigências editalícias, 

basta a leitura acurada do instrumento convocatório e o destaque 

do item 10.4 acima colacionado. 

 

 Desta forma, analisado o conjunto impugnatório, e 

esclarecidas fundamentadamente as questões levantadas a título 

de impugnação, entendemos que as mesmas se encontram em 

consonância com a legislação pátria. 

 

Não havendo, por derradeiro, fundamento legal que demande 

revisão no ato convocatório do presente certame, especialmente 

quanto ao assunto aventado pela empresa em questão, tendo se 

conhecido da Impugnação, NEGA-SE provimento à mesma.  

 

Bicas/MG, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Aline dos Santos 

Pregoeira 
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