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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 128/CISAMREC/2021 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2021 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 010/CISAMREC/2021 
RECORRENTE:  TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI – CNPJ Nº. 06.555.143/0001-46 
 
 
 

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 

 Vistos, etc. 
 
 Trata-se de recurso administrativo, em sede de licitação de 
registro de preços, interposto pela empresa em epígrafe, quanto ao 
descrit ivo do i tem 5, do anexo VII, que assim dispõe: 
 

I tem 5 
Equipo t ipo Macrogotas para solução parental .  Com 
câmara f lex ível ,  gotejadoras macrogotas (20 gotas/ml)  
t ransparente,  f i l t ro de par t ícu las de 15u que retém 
par t ícu las em suspensão, regulador de f luxo de a l ta 
prec isão que permite r igoroso contro le de gotejamento 
(p inça ro lete),  sem dano ou deter ioração entre o 
regulador do f luxo e o tubo, entrada de ar com f i l t ro de 
par t ícu las, h idrófobo e bacter io lógicos de 0,22u, lanceta 
perfurante tr i facetada, padrão ISO, para conexão ao 
rec ip iente de solução com tampa protetora, tubo f lex ível 
em pvc, sem efei to memória, t ransparente de 1,5m, 
atóx ico e epirogênio,  injetor  la tera l em y com supor te 
para os dedos protejendo ass im o prof iss ional ,  i tem de 
segurança conforme NR 32, conexão d ista l luer s l ip ou 
luer lock  rotat ivo, d ispos it ivo de acesso venoso, atender 
na in tegra a portar ia n°  502,  de 29/12/2011 -  INMETRO. 
A embalagem deverá conter na rotu lagem dados como: 
equipo de uso único, data de val idade, data de 
fabr icação, lote, estér i l ,  embalado em papel grau 
c irúrg ico,  não permit indo colar após aber tura. Possuir 
regis tro na ANVISA.  

 
 Alega em sua irresignação que a marca vencedora não atende 
ao descrit ivo do Edital,  requerendo a desclassif icação das marcas 
Descarpack, Medix, Glomed, Lamedid, Madsonda e Biobase, bem como a 
apresentação das amostras das respectivas marcas. 
 

ADMISSIBILIDADE 
 

 Dispõe o inciso 9.13 e ss, do Edital, quanto à interposição de 
recursos, que: 
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9.13.  DOS RECURSOS  
9.13.1.  Encerrado  o  ju lgamento das  propostas e da 
habi l i tação,  o  Pregoei ro  dec larará a vencedora,  momento em 
que qualquer  l ic i tante poderá mani fes tar ,  imediatamente e 
mot ivadamente,  no CAMPO PRÓPRIO do s is tema PORTAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS [Mani fes tação Recurso] ,  a  in tenção de 
recorrer ,  quando lhe  será concedido o p razo de 3 ( t rês)  d ias  
úte is  para apresentação das razões do recurso,  f icando os 
demais  l ic i tantes desde logo in t imados para apresentar  
contrarrazões em igual  número de d ias ,  que começarão a 
correr  do término do  prazo  do recorrente ,  sendo- lhes 
assegurada vis ta  imed iata dos autos no própr io  s is tema. 
9 .13.2.  Não será  concedido prazo para recursos sobre 
assuntos meramente pro te la tór ios  ou quando não jus t i f icada a 
in tenção de in terpor  o  recurso pe la proponente,  vedado à 
l ic i tante a ut i l i zar-se de  recurso como expedien te prote la tór io  
ou que vise a tumul tuar  o  procedimento da L ic i tação. 
Ident i f icado ta l  comportamento poderá o Pregoei ro ,  ou se for 
o  caso,  a  Autor idade Competente,  arqu ivar  sumar iamente os 
expedientes,  sem pre ju ízo das sanções cabíve is ;   
9 .13.3.  O acolh imento  de recurso importará  na inva l idação 
apenas dos atos insuscet íve is  de  aprovei tamento ;   
9 .13.4.  Não serão conhec idos os recursos in terpostos após o 
encerramento da sessão,  nem serão recebidas as pet ições de 
contrarrazões in tempest i vamente apresentadas;   
9 .13.5.  Os recursos somente serão admi t idos e processados 
se in terpostos no campo própr io  do Porta l  PORTAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS, e  tempest ivamente ;   
9 .14.1.  A fa l ta  de mani fes tação imediata com a s ín tese dos 
mot ivos do recurso da  l ic i tante,  no CAMPO PRÓPRIO do 
s is tema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS [Mani fes tação 
Recurso] ,  importará a  decadênc ia do d i re i to  de recurso, 
vedada qualquer  out ra  forma ou  meio de  mani fes tação 
recursa l ,  e  a  ad jud icação do ob jeto da l ic i tação pe lo pregoei ro  
ao vencedor ,  reg is t rando-se na Ata da Sessão;  
 

 O recurso é tempestivo, sendo proposto dentro do prazo 
estabelecido no item 9.13.1, do Edital, sendo manifestada a intenção de 
recorrer em 13/10/2021, e interposto em 18/10/2021, portanto, admissível.  
 
 Não houve contrarrazões recursais. 
 

MÉRITO 
 
 Insurge a Recorrente, em suas razões, quanto à classif icação 
da vencedora no certame, MMH MED COMERCIAL DE PRODUTOS 
HOSPITALARES, que ofertou a marca Descarpack, sob a alegação de que 
o produto não atende ao descrit ivo do item 5, do anexo VII, do Edital.  
 
 Observa-se, contudo, que a Recorrente não especif ica de 
modo claro e preciso em qual aspecto o produto classif icado não atende ao 
descrit ivo, sendo impossível extrair a causa do seu inconformismo, f icando 
prejudicado o aprofundamento da análise de mérito. 
 
 Evidentemente, o produto da marca Descarpack, vencedora 
no certame, quanto ao item, trata-se de marca pré-aprovada, conforme 
consignado no Anexo VII, do Edital. Tem-se por marca pré-aprovada o 
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produto já ut i l izado pelas redes de saúde dos municípios consorciados a 
esta insti tuição, que restaram comprovadas, pelas aquisições e uti l izações 
pretéritas, a sua qualidade, ef icácia e segurança, como no presente caso, 
sendo, inclusive, desnecessária a apresentação de amostras, por dicção do 
inciso 5.2 do Edital. 
 
 É necessário consignar, que a empresa, após declarada 
vencedora no certame, deverá cumprir as exigências do Edital quanto ao 
inciso 9.18 e ss, sob pena de desclassif icação, dentre as quais se destaca 
o registro do produto na ANVISA. 
 

9.18. As empresas vencedoras de cada item deverão apresentar em 
até 02 (dois) dias úteis após ser considerada vencedora, ou 
juntamente com os documentos de habilitação, no Portal de 
Licitações do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS seguintes 
documentos:  
I. Apresentar junto a proposta adequada, o item vencido, contendo o 
número de ordem do mesmo, a descrição do produto, a forma de 
apresentação da embalagem, quantitativo do produto por 
embalagem, que vincular-se-á a proposta adequada e o número do 
registro do produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA).  
II. A proposta adequada será requisitada pelo Pregoeiro ao declarar 
o(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns) vencido(s), 
que será anexada pelo proponente em local próprio do sistema.  
III. Os registros dos produtos na ANVISA, com prazo de validade no 
mês do processo licitatório, não serão aceitos sem o protocolo de 
renovação;  
9.19. Caso os documentos não sejam apresentados no prazo 
indicado, ou que estejam em desacordo com a legislação pertinente, 
a empresa será automaticamente desclassificada, sob pena de ficar 
impedida de licitar com os municípios consorciados, passando ser 
vencedora a segunda colocada, e assim sucessivamente.  

 
  Obviamente, o objetivo da exigência de apresentação de 
amostras (Inciso 5.1 e ss), se for o caso, e o registro na ANVISA, é 
justamente o de averiguar a qualidade, ef icácia e segurança do produto. 
Assim, uma vez registrado na ANVISA, pressupõe-se que o produto atende 
às exigências estabelecidas pelas legislações pert inentes quanto à sua 
fabricação (NR, INMETRO, ISO, dentre outras), o que é o caso do produto 
ofertado pela vencedora do certame.  
  
 Da mesma forma, as normas que discipl inam este Pregão 
serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 
interessadas, atendido o interesse público e o da Administração, sem 
comprometimento da segurança da contratação (Inciso. 19.1). Ademais, o 
desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da lici tante, desde que sejam sanáveis, bem como o produto 
possa ser submetido a aferição de sua qualidade, segurança e ef icácia, 
conforme o caso (Inciso 19.2). 
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 Ressalta-se, por f im, que é facultado ao Pregoeiro ou à 
Autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
dil igência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
(Inciso 19.3). Assim, eventuais discordâncias do produto entregue com o 
edital,  as devidas dil igências serão promovidas e, não sanadas, resultará 
na desclassif icação da empresa quanto ao item. 

 
DISPOSITIVO 

 
 Ante ao exposto, conheço do recurso quanto à sua 
admissibil idade e tempestividade e, no mérito, nega-se provimento o 
pedido formulado pela empresa Recorrente, pelos fundamentos acima 
consignados. 
 
 Publique-se, registre-se, comunique-se e arquive-se. 
 
 Criciúma SC, 25 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

ROQUE SALVAN 
Diretor Executivo 

Autoridade Competente 

MARIA DA GRAÇA RONSONI 
Pregoeira 
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