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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS OU AUTORIDADE 

HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO N° 279/2015  

Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda, pessoa jurídica de 

direito privado, estabelecida na Rua Vereador Mario Cardoso 

Ferreira, nº 359, Distrito Industrial de Alvorada – RS, inscrita no CNPJ 

sob nº 87.174.991/0001-07, através de seu sócio-gerente Ulisses 

Heit, brasileiro, CPF: nº 805272050-87, RG: 4075025471, residente e 

domiciliado na cidade de Porto Alegre - RS vem à presença de Vossa 

Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO DE EDITAL,   conforme o Decreto 

n° 3.555/2000, em seus artigos 4º, 12 e 13, pelos motivos abaixo 

elencados: 

 

IMPUGNAÇÃO: 

           Solicitamos junto a este Município, a impugnação do edital referente ao Pregão Presencial 
nº 13/2015, cuja abertura está marcada para o dia 27/04/2015 às 14h, conforme preconiza o 

Decreto 3.555/2000, em seu Artigo 12 e item 5 do presente edital acima identificado, no qual 

consta o prazo de impugnação de 02 (dois) dias úteis anterior à data do início da sessão do pregão.  

 

 Temos como motivo a apresentar, a falta da cobrança de documentação de qualificação 

técnica, solicitada no Artigo 13 do Decreto acima elencado, e também o que prescreve o decreto 

n° 79.094, de 05 de janeiro de 1977, que regulamenta a Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, 

informando que para armazenar, comercializar, distribuir, embalar, expedir, fabricar, fracionar ou 

reembalar, os produtos classificados como saneantes ou cosméticos, devem possuir registro ou 

notificação do produto e a AFE (Autorização de Fornecimento da Empresa) e Alvará Sanitário 

ambos em nome da licitante. Esta solicitação pode ser comprovada no site oficial 

www.anvisa.gov.br. 

          O presente edital, não informa em momento algum a cobrança destes documentos, sendo 

que os itens n° 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 38, 39, 40 e 46, estão classificados perante 

a ANVISA como produtos saneantes domissanitários, já o item n° 41, possuí a sua classificação 

perante a ANVISA como produtos cosméticos. 
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            Lembramos que, a solicitação merece ser reconhecida para não ferir o Princípio de 

Igualdade entre os licitantes, conforme prevê o Artigo 4° do próprio do Decreto n° 3.555/2000. 

Lembramos ainda, que a documentação solicitada tem como a seguridade de comprar produtos 

liberados a serem comercializados, perante a ANVISA, evitando assim, compra de produtos 

clandestinos. 

 

            Salientamos que esta documentação, já vem sendo solicitada por muitas outras Prefeituras, 

como por exemplo; Prefeitura Municipal de Agudo, Alvorada, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Cidreira, 

Eldorado do Sul, Encruzilhada do Sul, Feliz, Guaíba, Guaporé, Herveiras, Ijuí, Jaguarão, Não-me-

Toque, Passo Fundo, Pinheiro Machado, Porto Alegre, Restinga Seca, Santiago, Santa Rosa, São 

Vicente do Sul, São Marcos, Serafina Correa, Tupanciretã, Tramandaí e Vera Cruz. 

ANTE O EXPOSTO REQUER:              

1 – Diante do informado, pedimos que seja alterado o edital e incluso no subitem 

6.2.2, criando a alínea: 

 h) A apresentação dos documentos que comprove o Registro ou Notificação dos 

produtos Saneantes ou Cosméticos, para os lotes informados anteriormente, expedido pela 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;  

 

2 – Inclusão no subitem 6.2.5.1, criando o Inciso V – Prova de Qualificação Técnica, 

alínea:  

a) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) participante do certame 

expedido pela ANVISA;  

b) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal. 

 

3 – O recebimento da impugnação; 

4 – Que a impugnação seja deferida; 

5 – A aplicação do efeito hierárquico, se necessário. 

 Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos; 

 

Nestes termos, aguarda deferimento. 

Alvorada, 16 de abril de 2015.                                                                        

                                                                                                                             

______________________________ 
Ulisses Heit 

Sócio-gerente 
RG: 4075025471 

CPF: 805.272.050-87 

 


