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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

TERMO

TERMO DE ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo: 0036.582528/2021-10

Pregão Eletrônico: 409/2022/ÉPSILON/SUPEL/RO

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), do �po menor preço por item e por lote para aquisição de bens e serviços
comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "LUVAS e EPIS" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso -
protetor facial (face shield) reu�lizável, óculos de proteção armação na cor preta, luva cirúrgica descartável estéril, luva de procedimento
descartável não estéril, luva nitrílica longa, pró-pé descartável e outros) - EXERCÍCIO 2022".

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Presidente e Equipe de Apoio, nomeados por
força das disposições con�das na Portaria Nº 20/2022 de 14 de fevereiro de 2022, publicada no DOE no dia 23 de fevereiro de 2022, em
atenção aos RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos, pelas empresas: GLOBAL COMERCIAL EIRELI 0033653309, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.892.706/0001-08, para o item 02, GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0033653319, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.718/0001-90, para os itens 07, 08 e 09, GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 0033653329, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
39.707.683/0001-57, para os itens 10, 11, 12, 13, 14, 17, 26 e 33, MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR
LTDA 0033653336, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 26.483.526/0001-63, para os itens 10, 11, 17 e 26, já
qualificadas nos autos epigrafados, passa a analisar e decidir, o que adiante segue.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Dispõe o Ar�go 44 do Decreto Estadual 26.182/2021 alinhado ao 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02, que:
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. § 1° As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três)
dias. Ar�go 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo�vadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando demais licitantes desde logo in�mados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos...”

De acordo com o Edital – item 14 e subitens - os recursos devem ser interpostos tempes�vamente nos prazos prescritos em lei
(Lei 10.520/02), bem como de forma escrita e com fundamentação.

Verifica-se que as peças recursais das recorrentes foram anexadas ao sistema Comprasnet em tempo hábil, conforme prevê a
legislação em vigor e ata de realização do certame 0033243838.

2. DA SÍNTESE DO RECURSO

ITEM 02

A empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.892.706/0001-08,
apresenta seu inconformismo acerca da equivocada decisão da Pregoeira pela sua inabilitação no certame.

A mesma afirma que a decisão pela sua inabilitação não se adequa aos norma�vos legais aplicáveis ao caso, e requer reforma na
decisão da Pregoeira.

A recorrente traz ainda em sua peça a seguinte alegação:

No entanto, a douta Presidente da Comissão de Licitação julgou a subscrevente inabilitada sob a alegação de que a empresa não faz jus as
benesses de ME e EPP pois verificou que a mesma não se enquadra como empresa do SIMPLES Nacional.

A licitante afirma que apresentou toda a documentação comprobatória, demonstrando que a mesma está plenamente
enquadrada como empresa de pequeno porte, bem como, inscrita na sistemá�ca tributária do Simples Nacional.

Oportuno ainda mencionar, que a recorrente alega ter sido impedida de efetuar a disputa na fase de lances:

Conforme irá ser devidamente demonstrado, a empresa recorrente agiu dentro de todos os requisitos postos no edital, primando pela boa
fama e pela conhecida idoneidade buscou, antes mesmo de qualquer ato homologatório, requerer uma reanalise na própria reunião, uma vez
tendo sido impedida de efetuar disputa, para que assim se evitasse um prejuízo para a empresa e a própria administração.

A recorrente alega ainda que a análise da comissão acerca de seu enquadramento por mera análise do balanço patrimonial
apresentado não é suficiente para a averiguação de seu devido enquadramento. Neste ponto, a mesma ainda alega que o faturamento
declarado acabou sendo diverso da declaração final apresentada.
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A licitante apresenta cálculos onde alega que do valor disposto em sua Receita Bruta (R$ 4.827.120,81), deveria ter sido deduzido
o valor das devoluções de venda (R$ 84.508,86), restando assim o montante de R$ 4.742.611,95, desta forma restando a mesma enquadrada
nos termos da Lei Complementar 123/06.

Em seus argumentos a empresa alega ainda “obscuridade no apontamento que inabilita a empresa pela mera análise simples de
valores, desmerecendo a análise aprofundada que pode ser facilmente consultada no site do Simples Nacional, em uma simples diligencia,
onde publicamente pode ser consultada as empresas enquadradas para todos os fins de Direito”.

Destarte, a empresa apresenta suas considerações e fundamentações, e apresenta o referido RECURSO, solicitando análise
técnica do seu enquadramento no Simples Nacional, denotando os pontos que não lhe são postos em compa�bilidade com a licitação, uma vez
que acredita estar cumprindo todos os termos do Edital.

ITENS 07, 08 e 09

A empresa GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.718/0001-
90, manifesta sua intenção de recorrer a decisão da Pregoeira, discordante da desclassificação de sua proposta.

A recorrente teve sua proposta desclassificada pela equipe técnica da SESAU, sob a alegação de que o produto ofertado pela
licitante apresenta medida cautelar na ANVISA, tendo sido suspensa a sua comercialização e/ou distribuição.

Neste ponto, a recorrente alega que no momento de sua desclassificação, apesar de previsão no Instrumento convocatório, não
houve diligência para elucidar os fatos, o que seria imprescindível no caso em tela, além de ser dever do pregoeiro, com vistas a manter a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Em conformidade com a análise técnica realizada pela equipe da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, em sua peça recursal a
licitante reconhece que errou no momento de anexar os documentos, sendo enviado código de registro na ANVISA divergente do desejado
pela empresa.

Ainda, em sua peça recursal a recorrente alega ser dever da pregoeira a realização da diligência no momento anterior a sua
desclassificação, traz à tona o art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, que trata dos procedimentos a serem observados na licitação.

Em sua peça ainda a licitante, apresenta o registro que alega ser o correto para o produto ofertado.

A empresa ainda, observa que é necessária a ponderação entre os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia face aos princípios do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa.

Nos termos expostos, a recorrente pede reforma na decisão que desclassificou sua proposta para os itens, alegando que já
possuía o registro correto no momento da abertura da sessão e que o fato constatado no Parecer da equipe técnica sobre sua proposta
poderia ter sido facilmente esclarecido por meio de diligência.

ITENS 10, 11, 12, 13, 14, 17, 26 e 33

A empresa GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO LTDA pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.707.683/0001-57, manifesta sua intenção de recorrer a decisão da Pregoeira, discordante da sua
inabilitação.

A licitante alega que as razões expostas por esta Presidente na Ata de Realização da seção publica, são insuficientes para sua
inabilitação, uma vez que a mesma alega que só será desenquadrada dos bene�cios oportunizados pela Lei Complementar 123/2006, no ano
calendário de 2023.

A recorrente traz em seu arcabouço argumenta�vo as seguintes disposições:

§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste ar�go fica
excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime
de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.

Dessa forma, considerando que a receita bruta anual da empresa GTMED no ano-calendário de 2021 sagrou-se em R$ 5.034.466,30 conforme
balanço em anexo, estaria a Recorrente desclassificada. No entanto, cumpre salientar que no ar�go 3o, §9-A é exposto que:

§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não
for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.

À vista disso, o valor de R$4.800.000,00 somado aos 20% limites para que a exclusão ainda ocorra somente no ano calendário subsequente
resultam no montante de R$5.760.000,00. Assim, evidencia-se que a quan�a do balanço do ano de 2021 da empresa GTMED está
notoriamente abaixo da importância limiar.

Adiante, resta claro que a distribuidora de produtos GTMED ainda é considerada Empresa de Pequeno Porte, visto que o enunciado do ar�go
3o §9o-A preconiza a desclassificação somente no ano-calendário subsequente ao ano do come�mento do excesso.

A licitante traz ainda em sua peça recursal a seguinte interpretação do art. 3 § 9º-A, da Lei Complementar 123/2006:

Veja bem, Senhor Pregoeiro, se o ano-calendário compreende ao período de um ano completo e somente poderá haver a exclusão da empresa
GTMED do quadro de Empresa de Pequeno Porte a par�r do ano- calendário subsequente ao balanço de 2021, compreende-se que o ano-
calendário seguinte ao de 2021 será o ano- calendário de 2022, que ainda não restou concluído, visto que estamos no ano em exercício de
2022. Assim, como segue a Lei no 123 de 2006, em seu ar�go 9o -A:

§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não
for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.

Dessa forma, para não restar dúvidas é correto trazer o significado da expressão ano em exercício, que faz alusão ao ano em que se declara as
despesas e rendimentos da empresa. A �tulo de exemplificação, no ano de 2022 (ano em exercício) foram declarados os rendimentos e
despesas da empresa GTMED do ano de 2021.
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Visto isso, não há o que se falar em desclassificação da Recorrente, considerando que o faturamento anual não excedeu o valor de 20% de
R$4.800.000,00 e, portanto, a empresa GTMED só poderá deixar de usufruir dos bene�cios e tratamento diferenciado de Empresa de Pequeno
Porte quando o ano calendário de 2022 es�ver findado. Além disso, ressalta-se que há a carta do Contador, o qual declara que a empresa está
devidamente enquadrada e possui direito ao bene�cio.

Desta forma, a Recorrida não assiste razão, haja vista não possuir respaldo suficiente para a desclassificação do porte da empresa tendo como
base a lei complementar no 123/2006.

Diante de seus argumentos, a recorrente alega estar convicta que expos ni�damente os fatos, e requer a esta Pregoeira,
provimento do recurso em tela, e posterior arquivamento.

ITENS 10, 11, 17 e 26

A empresa MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR LTDA apresentou intenção de recurso com a seguinte
mo�vação: Sr(a) Pregoeiro! Venho por meio deste, manifestar interesse em intenção de Recurso para os itens.

Porém, findado o prazo de apresentação de sua peça, não realizou a apresentação da mesma.

3. DA SÍNTESE DAS CONTRARRAZÕES

ITENS 10, 11, 12, 13, 14 e 17

A empresa HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, apresenta contraposição aos argumentos da recorrente.

A licitante traz em sua contrarrazão as seguintes argumentações:

A Recorrente lança mão do §9º-A, do ar�go 3º da Lei Complementar 123/2006, para tentar confundir o Vosso Julgamento quando for analisar o
recurso interposto pela mesma.

Todavia, é o presente para esclarecer a confusão na análise da legislação e, assim, evitar qualquer possibilidade de interpretação equivocada da
Lei.

O ar�go 3º da Lei complementar traz a definição do que é microempresa e empresa de pequeno porte, bem como, seus incisos I e II, trazem os
limites mínimos e máximos para que a empresa seja enquadrada no regime jurídico de microempresa e empresa de pequeno porte, a saber:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercan�s ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Grifo nosso.

Da leitura do inciso II, extraímos a literalidade da vontade do Legislador pátrio em estabelecer um limite para o enquadramento em empresa de
pequeno porte. Desta forma, não existe qualquer limite extra que permite a empresa de faturar e, ainda assim, permanecer no enquadramento
de empresa de pequeno porte e se aproveitar do regime jurídico diferenciado.

Seguindo na análise, o Legislador previu as consequências jurídicas para quando a empresa exceder os limites estabelecidos, nos incisos citados
acima. Nesse sen�do, o §9º, do já citado ar�go 3º, a saber: exclusão do regime jurídico diferenciado, já no mês subsequente ao que �ver o
excesso e, ainda, ao regimente tributário unificado, previsto no ar�go 12, da referida Lei, contudo, nos parágrafos 9º-A, 10 e 12, também trouxe
exceções ao momento em que essa exclusão ocorreria, senão vejamos:

§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste ar�go fica
excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime
de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.

§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de a�vidade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta
de que trata o § 2o estará excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o
art. 12 desta Lei Complementar, com efeitos retroa�vos ao início de suas a�vidades.

(...)

§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das a�vidades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a
20% (vinte por cento) do respec�vo limite referido naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário
subsequente. Grifo nosso

In casu, é fato que a empresa ultrapassou o limite estabelecido na lei e, portanto, levando-se em conta a previsão legal do §9º-A, da Lei
Complementar nº 123/2006, como o excesso se deu no ano-calendário 2021, no ano-calendário subsequente a mesma é excluída do regime
jurídico diferenciado e, portanto, foi acertada a decisão da Comissão de Licitação.

Qualquer tenta�va de dar interpretação diversa a literalidade da Lei deverá ser coibida porque pode ser enquadrada como evidente má-fé
processual.

Nos termos elencados acima, a empresa HOSPSHOP, pede o não provimento do recurso interposto pela empresa GTMED, e frisa
que dar provimento a pretensão da recorrente é afronta direta a Lei e, portanto, ao princípio da legalidade.

Em contrarrazão a empresa BRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA apresenta argumentações
quanto a insa�sfação da recorrente quanto a sua desclassificação.

Sumariamente, é de se expor que a empresa alega haver fragilidade nas argumentações da recorrente, e que a mesma usufrui
indevidamente dos direitos de Empresa de Pequeno Porte conforme a Lei 123/2006.

A licitante explana sobre as diretrizes do Art. 3º, §9º da LC 123/06, alega que o referido disposi�vo é bem claro, e que os efeitos de
exclusão do enquadramento, quando não ultrapassado o limite de 20%, se dará no ano calendário posterior, e não de forma imediata. Ou seja,
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se em 2021 a recorrente ultrapassou o limite de faturamento previsto na Lei, não exis�rão direitos no ano de 2022 a serem usufruídos pela
empresa.

A empresa ressalta ainda que ano calendário e Balanço são completamente dis�ntos, logo, a obrigação de declarar que não se
enquadra mais nos termos da lei para usufruir dos bene�cios se dá no ano subsequente no caso de não ultrapassar o limite de 20% na receita
bruta.

A empresa traz ainda em suas argumentações o que segue:

Cons�tui fraude à licitação a par�cipação de empresa na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem apresentar essa
qualificação, em razão de faturamento superior ao limite legal estabelecido, situação que enseja a declaração de inidoneidade da pessoa
jurídica envolvida. A perda da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, por ser ato declaratório, é de responsabilidade da
sociedade empresarial.

A licitante alega que a informação da perda de condição, por ser ato declaratório, era de responsabilidade da recorrente, logo, por
não ter o feito, juntamente ao fato de que a mesma usufruiu indevidamente dos bene�cios da LC 123/06, a ação da recorrente caracteriza
fraude em licitação, e que a mesma deve ser declarada inidônea para par�cipar de licitações.

Por fim, a empresa afirma restar claro o descumprimento da empresa GTMED ao enquadramento como EPP, e ante suas alegações,
requer que seja negado provimento ao recurso da recorrente.

4. DA ANÁLISE

ITEM 02

DO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR DA FASE COMPETITIVA

Em prima facie, é necessário trazer a lume, o que versa o Decreto Estadual 26.182/2021, sobre as fases do pregão eletrônico:

Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:

I - Planejamento da contratação;

II - Publicação do aviso de licitação;

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;

IV - Abertura da sessão pública e envio de lances ou fase compe��va;

V - Julgamento;

VI - Habilitação;

VII - recursal;

VIII - adjudicação; e

IX - Homologação.

Observando-se as etapas da licitação na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, vê-se que as argumentações da
recorrente caem em contradição de início, uma vez que a mesma alega que em decorrência de sua inabilitação a mesma foi impedida de
par�cipar da fase de lances.

Todavia, a recorrente não só par�cipou da fase de lances, bem como teve sua proposta classificada pelo Parecer Técnico
Farmacêu�co 80 id 0032401832, conforme exposto na Ata de Realização do certame id 0033243838.

Desta feita, não assiste razão a recorrente quanto as alegações de ter a sua par�cipação na fase compe��va impedida em
decorrência de sua inabilitação.

DA INABILITAÇÃO POR USO INDEVIDO DOS BENEFICIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

ITEM 02

Cumpre ainda dizer, que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório, estão em perfeita consonância com as
determinações legais, tendo sido observada a submissão aos princípios da Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiência, bem como
ao julgamento obje�vo e vinculação ao Instrumento convocatório, bem como os demais princípios que lhe são correlatos.

Neste ponto, não se trata apenas de análise de valores, mas também da interpretação da legislação, da qual, passo a opinar.

No devido momento, em acordo ao Art. 6º do Decreto Estadual 26.182/2021, esta Presidente passou a analisar a
Documentação enviada para fins de habilitação pela empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI, em meio a análise, constatou-se mediante a
averiguação da Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, que a empresa em questão demonstrava ter ob�do no ano calendário de
2021, RECEITA BRUTA superior ao limite disposto no Art. 3º, II da Lei Complementar 123/2006, a saber:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercan�s ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, desde que:

(...)

II - No caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Observando ainda a referida LC, é necessário expor qual a sua definição de Receita Bruta para que seja verificada a real
adequação ao inciso II do Art. 3º acima dispostos.

Tão logo, o assunto é tratado ainda no Art. 3º, § 1º, in verbis;
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§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste ar�go, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.

Vejamos, o § 1º da Lei complementar 123/2006, traz sua definição de Receita Bruta para fins de enquadramento no Inciso II
do Art. 3º. Observando que o Legislador dispõe que não são incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.

Nota-se que a legislação em momento algum dispõe que as receitas de vendas canceladas serão deduzidas da receita bruta,
conforme defende a recorrente.

Neste sen�do, o Acórdão n° 2862/2018, proferido pelo Tribunal de Contas da União já demonstrou seu posicionamento
quanto a interpretação do disposi�vo supra, senão vejamos;

30. O inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 estabelece como condição para uma empresa ser enquadrada como EPP auferir receita
bruta no ano-calendário igual ou inferior a R$ 4,8 milhões, calculada na forma prevista no § 1º. A literalidade do disposi�vo em discussão não
deixa qualquer dúvida: 'Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste ar�go, o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos' (grifos nossos). Veja-se que a norma prevê a não inclusão de receitas de vendas canceladas na receita
bruta, o que não se confunde com o aba�mento desses valores, como defende o parecerista. Isso significa que as vendas canceladas
simplesmente são desconsideradas no cálculo da receita bruta, ou seja, não devem ser somadas nem subtraídas. (g.n.)

Assim, alicerçada pelo entendimento do Egrégio Tribunal de Contas da União, para esta Presidente, não restaram dúvidas
quanto a realidade dos fatos, decidindo assim pela inabilitação da recorrente por usufruir-se indevidamente dos bene�cios da Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

ITENS 10, 11, 12, 13, 14, 17, 26 e 33

Quanto os argumentos trazidos pela empresa GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICO LTDA, inicialmente, é necessário no caso em tela fazer referência ao ACÓRDÃO 2862/2018 – PLENÁRIO, onde o relator traz
em meio a sua análise, o que é entendido no âmbito da Corte de Contas da União por ano calendário, ora vejamos:

Análise:

Conforme análise realizada nos tópicos precedentes, somente com as informações constantes dos portais de transparência do Poder Execu�vo
Federal, do Estado de Pernambuco e dos Municípios do Rio de Janeiro/RJ, Solânea/PB e Guarabira/PB foi possível observar que a receita bruta
da empresa em 2017 foi superior a R$ 4,8 milhões, valor que re�raria da empresa a condição de EPP no ano-calendário seguinte (2018). Deve-
se acrescentar, ainda, os fornecimentos realizados a entes privados (há nos autos comprovação de fornecimento à empresa Ricol Têx�l Indústria
e Comércio Ltda. que somam R$ 51.282,00, bem como o contrato firmado com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - Cagepa, firmado
em 27/12/2016, pelo valor de R$ 103.900,00, que aumentariam ainda mais o faturamento auferido pela empresa em 2017.(g.n.)

Isso posto, esta Presidente ao analisar os documentos enviados pela recorrente, atentou-se que a empresa haveria auferido
receita bruta superior ao limite estabelecido pela Lei Complementar 123/2006.

Tão logo, observa-se ainda que em sua própria peça recursal a licitante traz a informação de que o ano calendário abrange o
período de 01/01 até 31/12.

Observando as disposições do Acórdão 2862/2018 supracitado, onde o Relator considera que constatado que a empresa
auferiu no ano de 2017, receita bruta superior a 4,8 milhões de reais, seria re�rada da condição de EPP no ano-calendário seguinte, e neste
ponto é possível notar a definição do mesmo de que o ano-calendário seguinte seria o de 2018.

Em suma, não se veem mo�vos para arrastar-se em argumentações, quando o fato em já consta elucidado. O ano-calendário
subsequente ao de 2021 é o ano-calendário de 2022, onde pelas razões expostas a recorrida não faz juiz a nenhum bene�cio referente a
Empresa de Pequeno Porte.

Desta forma, assente nas disposições con�das na Lei Complementar 123/2006, bem como, em acordo as disposições da
ilustre Corte de Contas da União. Esta Presidente não vislumbra quaisquer irregularidades em sua decisão.

Cabe reforçar que a empresa manifestou intenção de recurso no item 33, porém a mesma não foi inabilitada neste item e sim
no item 32.

ITENS 10, 11, 17 e 26

Quanto a inabilitação da empresa MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA, esta Presidente informa que
realizou a análise dos documentos apresentados e auferiu que a empresa apresentou balanço patrimonial onde não comprova a capacidade
financeira mínima de 5% do valor es�mado dos itens em que se sagrou vencedora, descumprindo assim ao item 13.6 alínea b) do Edital,
senão vejamos:

b) Balanço Patrimonial, referente ao úl�mo exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido cons�tuída em menos de um
ano, devidamente auten�cado ou registrado na Junta Comercial do Estado, paraque o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimônio
Líquido (licitantes cons�tuídas há mais de um ano) ou Capital Social (licitantes cons�tuídas há menos de um ano), de 5% (CINCO por cento) do
valor es�mado do item que o licitante es�ver par�cipando.

b.1) no caso do licitante classificado em mais de um item/lote, o aferimento do cumprimento da disposição acima levará em consideração a
soma de todos os valores referencias;

b.2) caso seja constatada a insuficiência de patrimônio líquido ou capital social para a integralidade dos itens/lotes em que o licitante es�ver
classificado, o Pregoeiro o convocará para que decida sobre a desistência do(s) item(ns)/lote(s) até o devido enquadramento a regra acima
disposta;

b.3) as regras descritas nos itens b.1 e b.2 deverão ser observadas em caso de ulterior classificação de licitante que já se consagrou
classificado em outro item(ns)/lote(s).

b.4) Para os itens des�nados à ME/EPP fica dispensada a apresentação do Balanço Patrimonial

A empresa sagrou-se classificada em primeiro lugar na fase de lances para os itens demonstrados a seguir:
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ITEM VALOR
ESTIMADO

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO NA
ALÍNEA "B" DO ITEM 13.6 (5%)

06 R$ 300.465,00 R$ 15.023,25
07 R$ 478.692,30 R$ 23.934,61
08 R$ 889.280,70 R$ 44.464,03
09 R$ 959.806,50 R$ 47.990,32
10 R$ 691.385,25 R$ 34.569,26
11 R$ 453.527,10 R$ 22.676,35
12 R$ 5.453.552,40 R$ 272.677,62
13 R$ 6.001.188,75 R$ 300.059,43
15 R$ 7.815.949,20 R$ 390.797,46
16 R$ 7.675.756,20 R$ 383.787,81
17 R$ 7.625.907,00 R$ 381.295,35
24 R$ 5.434.679,25 R$ 271.733,96
25 R$ 6.060.215,25 R$ 303.010,76
26 R$ 6.057.042,75 R$ 302.852,13
 TOTAL R$ 2.794.872,34

Observa-se que a empresa deveria apresentar um patrimônio líquido de R$ 2.794.872,34 para restar vencedora de todos os
itens da qual foi classificada, ou ainda, conforme a alínea "b.2", a empresa poderia desis�r de itens até o devido enquadramento, caso fosse
constatado a insuficiência de patrimônio líquido.

Porém, conforme o balanço patrimonial de abertura apresentado pela recorrente, o Patrimônio Líquido apresentado é de R$
10.000,00, não sendo suficiente nem para o item de menor valor que a empresa foi considerada classificada pela análise técnica, o item 06.

Cabe reforçar que conforme a alínea "b" ...possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes cons�tuídas há mais de
um ano) ou Capital Social (licitantes cons�tuídas há menos de um ano), a empresa apresentou balanço de abertura, porém a data de início
das a�vidades da empresa se deu em 04/11/2016.

DA APRESENTAÇÃO EQUIVOCADA DE REGISTRO NA ANVISA

ITENS 07, 08 e 09

A recorrente, a empresa GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ques�ona a não realização de diligência por parte desta
Presidente, nestes termos, faz-se necessário trazer à baila o que versa o § 3º do art. 43 da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...)

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.

Pois bem, observa-se que o disposi�vo prevê a realização de diligência, somente na necessidade de esclarecimento de fatos
ques�onáveis, ou mesmo para complementar a instrução processual.

O que não foi necessário no momento da análise técnica, uma vez que a empresa juntou no sistema todos os documentos
rela�vos a proposta apresentada.

Assim, as propostas recebidas para o certame foram encaminhadas para a Unidade requisitante com a finalidade de avaliação
técnica com emissão de parecer, em observância as regras dispostas no Termo de Referência, visto que o objeto pretendido é Materiais
Médico-Hospitalares/Penso, objeto alheio ao conhecimento da Pregoeira.

Logo, para fins de classificação e desclassificação das propostas no quesito técnico, a Pregoeira baseou sua decisão no Parecer
Técnico Farmacêu�co 93 juntado aos autos id. SEI 0033082218, o qual concluiu a empresa estava desclassificada.

Parecer Técnico Farmacêu�co nº 93/2022/SESAU-CAFIINP:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.582528/2021-10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2022/ÉPSILON/SUPEL/RO-LUVAS E EPI'S

ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta 
eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o 
solicitado e/ou pedido de compra.

ITEM DESCRITIVO EMPRESA/LICITANTE MARCA
ANVISA / 

REGISTRO
ANÁLISE JUSTIFICATIVA

7 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 6.5 CONFECCIONADA EM 
LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM 

ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À 

OPEN FARMA LIFE PLUS 80256170022 DE ACORDO 
COM O 

SOLICITADO.

APRESENTOU 
FOLDER EM ANEXO 

À PROPOSTA, O 
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TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM 
MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM 
DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS 

DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS 
PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, O PRODUTO 

DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE 

ESTERILIZAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.

PRODUTO 
OFERTADO ATENDE 

AO SOLICITADO.

GRADUAL
New 
Hand

10182429006

EM 
DESACORDO 

COM O 

SOLICITADO.

O PRODUTO 
OFERTADO 

APRESENTA 

MEDIDA CAUTELAR 
NA ANVISA ATIVA ( 

RECOLHIMENTO: 
SUSPENSÃO: 

COMERCIALIZAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, 

FABRICAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, USO).

SOLLUTION
New 
Hand

80256170014

DE ACORDO 
COM O 

SOLICITADO.

APRESENTOU 
FOLDER EM ANEXO 

À PROPOSTA, O 

PRODUTO 
OFERTADO ATENDE 

AO SOLICITADO.

GTMED Maxitex 80748910002

DE ACORDO 
COM O 

SOLICITADO.

APRESENTOU 
FOLDER EM ANEXO 

À PROPOSTA, O 

PRODUTO 
OFERTADO ATENDE 

AO SOLICITADO.

GLOBAL New Hand 10182429006

EM 
DESACORDO 

COM O 

SOLICITADO.

O PRODUTO 
OFERTADO 

APRESENTA 

MEDIDA CAUTELAR 
NA ANVISA ATIVA ( 

RECOLHIMENTO: 
SUSPENSÃO: 

COMERCIALIZAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, 

FABRICAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, USO).

IS4
ROBISA/NEW 

HAND
81355330009

EM 
DESACORDO 

COM O 

SOLICITADO.

O PRODUTO 
OFERTADO 

APRESENTA 

MEDIDA CAUTELAR 
NA ANVISA ATIVA ( 

RECOLHIMENTO: 
SUSPENSÃO: 

COMERCIALIZAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, 

FABRICAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, USO).

8 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 7.0 CONFECCIONADA EM 
LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM 

ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À 

TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM 
MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM 
DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS 

DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS 
PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, O PRODUTO 

DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE 
ESTERILIZAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.

OPEN FARMA LIFE PLUS 80256170022

DE ACORDO 
COM O 

SOLICITADO.

APRESENTOU 
FOLDER EM ANEXO 

À PROPOSTA, O 

PRODUTO 
OFERTADO ATENDE 

AO SOLICITADO.

GRADUAL
New 
Hand

10182429006

EM 
DESACORDO 

COM O 

SOLICITADO.

O PRODUTO 
OFERTADO 

APRESENTA 

MEDIDA CAUTELAR 
NA ANVISA ATIVA ( 

RECOLHIMENTO: 
SUSPENSÃO: 

COMERCIALIZAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, 

FABRICAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, USO).

SOLLUTION New 
Hand

80256170014 DE ACORDO 
COM O 

SOLICITADO.

APRESENTOU 
FOLDER EM ANEXO 

À PROPOSTA, O 

PRODUTO 
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OFERTADO ATENDE 
AO SOLICITADO.

GTMED Maxitex 80748910002

DE ACORDO 
COM O 

SOLICITADO.

APRESENTOU 
FOLDER EM ANEXO 

À PROPOSTA, O 

PRODUTO 
OFERTADO ATENDE 

AO SOLICITADO.

GLOBAL New Hand 10182429006

EM 
DESACORDO 

COM O 

SOLICITADO.

O PRODUTO 
OFERTADO 

APRESENTA 

MEDIDA CAUTELAR 
NA ANVISA ATIVA ( 

RECOLHIMENTO: 
SUSPENSÃO: 

COMERCIALIZAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, 

FABRICAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, USO).

IS4
ROBISA/NEW 

HAND
81355330009

EM 
DESACORDO 

COM O 

SOLICITADO.

O PRODUTO 
OFERTADO 

APRESENTA 

MEDIDA CAUTELAR 
NA ANVISA ATIVA ( 

RECOLHIMENTO: 
SUSPENSÃO: 

COMERCIALIZAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, 

FABRICAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, USO).

9

LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 7.5 CONFECCIONADA EM 
LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM 

ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À 

TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM 
MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM 
DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS 

DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS 
PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. O PRODUTO 

DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE 
ESTERILIZAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.

OPEN FARMA LIFE PLUS 80256170022

DE ACORDO 
COM O 

SOLICITADO.

APRESENTOU 
FOLDER EM ANEXO 

À PROPOSTA, O 

PRODUTO 
OFERTADO ATENDE 

AO SOLICITADO.

GRADUAL
New 
Hand

10182429006

EM 
DESACORDO 

COM O 

SOLICITADO.

O PRODUTO 
OFERTADO 

APRESENTA 

MEDIDA CAUTELAR 
NA ANVISA ATIVA ( 

RECOLHIMENTO: 
SUSPENSÃO: 

COMERCIALIZAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, 

FABRICAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, USO).

SOLLUTION
New 
Hand

80256170014

DE ACORDO 
COM O 

SOLICITADO.

APRESENTOU 
FOLDER EM ANEXO 

À PROPOSTA, O 

PRODUTO 
OFERTADO ATENDE 

AO SOLICITADO.

GTMED Maxitex 80748910002

DE ACORDO 
COM O 

SOLICITADO.

APRESENTOU 
FOLDER EM ANEXO 

À PROPOSTA, O 

PRODUTO 
OFERTADO ATENDE 

AO SOLICITADO.

GLOBAL New Hand 10182429006

EM 
DESACORDO 

COM O 

SOLICITADO.

O PRODUTO 
OFERTADO 

APRESENTA 

MEDIDA CAUTELAR 
NA ANVISA ATIVA ( 

RECOLHIMENTO: 
SUSPENSÃO: 

COMERCIALIZAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, 

FABRICAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, USO
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Ocorre que no momento da análise técnica, a equipe se baseou nos documentos que se encontravam nos autos, extraídos do
sistema COMPRASNET, contendo assim, o registro na Anvisa de que o produto que a empresa ofertava possui medida cautelar a�va na
ANVISA.

Vê-se que o referido disposi�vo de diligência não se enquadra ao caso, uma vez que não havia a necessidade de
esclarecimentos, pois restava clara a realidade dos fatos.

De forma igual foram reme�das para avaliação da Unidade requisitante as peças recursais apresentadas pelo interessado em
conformidade com o art. 17, §2º do Decreto Estadual 26.182/2021 que trata do Pregão Eletrônico. Assim, após as a análise realizadas pela
Unidade trazemos na íntegra a manifestação daquela Unidade:

De: SESAU-CAFII

Para: SUPEL-EPSILON

Processo Nº: 0036.582528/2021-10

Assunto: Manifestação acerca de recurso interposto

 

Prezada Senhora Pregoeira,

 

Ao cumprimentá-la, manifestamos nossas Considerações e resposta frente aos recursos administra�vos interpostos pela empresa GRADUAL
COMÉRCIO (0033653319);

 

Desta forma, vamos aos fatos alegados:

 

I - DOS PEDIDOS:

 

a) Recurso interposto pela empresa GRADUAL COMÉRCIO:

 

I - Em suma a empresa manifestou intenção de recurso referente à desclassificação dos itens 7, 8 e 9, alegando tratar-se de erro formal:

(...)

 

1. DA SÍNTESE DOS FATOS

 

[...]

6. Tendo esta GRADUAL COMERCIO par�cipado e apresentado a melhor proposta para diversos itens no certame, sendo desclassificada
apenas nos itens 07, 08 e 09, contudo, na fase de análise e julgamento dos documentos habilitatórios, o ilustre Pregoeiro decidiu pela
desclassificação da recorrente, sob o seguinte fundamento:

DESCLASSIFICAR a proposta da empresa GRADUAL para o item 07, 08 e 09, visto que o registro na ANVISA do produto ofertado, apresenta
medida cautelar a�va (recolhimento, suspensão, comercialização, distribuição, fabricação, importação e uso), não atende ao solicitado.

7. A empresa, na data da sessão apresentou o Registro da ANVISA, possuindo como fabricante a INDÚSTRIA FRONTINENSE DE LATEX S/A,
referente ao produto ofertado para os itens 7, 8 e 9. 8.

8.Entretanto, o Registro da ANVISA ao passar pelo crivo da Análise Técnica da unidade, foi constatado que o documento analisado possuía
medida cautelar.

9. Contudo, apesar de previsão expressa no edital, não foi realizada diligência pela unidade técnica e nem pela pregoeira.

10. No caso em tela, a diligência mostra-se imprescindível, além de ser dever do pregoeiro, com vista a manter a proposta mais vantajosa no
certame, de acordo com o obje�vo da Administração Pública.

11. Por meio de diligência seria possível constatar que a RECORRENTE possui o Registro plenamente válido na ANVISA para os produtos
almejados no certame em comento, contudo, por equívoco/lapso, foi inserido o Registro que possui cautelar

12. Nesse contexto, não restando alterna�vas à RECORRENTE, vem-se expor os mo�vos, por meio das razões recursais aqui expostas, que
corroboram a regular CLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE.

 

IV - DOS REQUERIMENTOS

39. Ante tudo o que fora minimamente exposto, requer-se o recebimento das RAZÕES RECURSAIS, nos termos do art 4o, XVIII, da Lei
10.520/02, e requer-se:

a) a RECONSIDERAÇÃO da decisão que DESCLASSIFICOU a proposta da RECORRENTE, com vistas a torná-la CLASSIFICADA, por todos os
mo�vos expostos acima, com o consequente retorno de fase para os itens 7, 8 e 9 do PE n. 409/2022/SUPEL/RO

 

II - DAS ANÁLISES

No tocante ao exposto pela interessada/reclamante GRADUAL COMÉRCIO:

Em análise de recursos, reavaliamos os documentos anexo as propostas, quais sejam, fichas técnicas, registros na ANVISA e/ou ainda consulta
aos sites dos fabricantes;

Considerando que esta setorial realiza Análise Compara�va e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as
especificações técnicas e caracterís�cas dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais;

Verificamos que a empresa GRADUAL ofertou proposta para os itens 7, 8 e 9 "LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL", marca NEW HAND,
registro na ANVISA sob nº 10182429006 documento id 0031874705 página nº 16;

Em consulta à ANVISA, verificou-se que o registro informado para o produto apresentava medida cautelar a�va (recolhimento: suspensão:
comercialização, distribuição, fabricação, importação, uso);

Desta forma com base nos subitens 4, 7.5 e 8.16 do Termo de Referência, desclassificamos o produto, visto que o mesmo apresentava alerta
de restrição junto à ANVISA;
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Subitem 4 - No Brasil, a classificação dos materiais hospitalares é realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que
considera como material de saúde todos os aparelhos, materiais ou acessórios que estejam associados à defesa e proteção da saúde
individual ou cole�va, ou a fins diagnós�cos e analí�cos, servindo como referência para a avaliação técnica dos materiais ofertados.

Subitem 7.5 - O Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de preços, prova de registro material emi�do pela
ANVISA/MS, e ou Ministério da Saúde ou de sua isenção (ser for o caso). Base legal: Art. 30, IV, do Diploma Federal nº 8.666/93, bem como no
art. 12, da Lei Federal nº 6.360/76, que nos certames que visem à aquisição de Drogas, materiais/insumos hospitalares, Insumos
farmacêu�cos (art. 16, da Lei Federal nº 6.360/76), Saneantes domissanitários (Art. 16, da Lei Federal nº 6.360/76), Produtos Dieté�cos (art.
46, da Lei Federal nº 6.360/76), e demais produtos previstos na Lei Federal nº 6.360/76, que se exija registro dos produtos, como documentos
emi�dos pela ANVISA, hábeis a comprovar o devido registro, observado o devido prazo de validade."

Subitem 8.16 - IV - Verificar se o material ofertado possui algum alerta de restrição na ANVISA ou mesmo junto ao Governo do Estado de
Rondônia, SUPEL/RO e SESAU/RO. Dessa forma, o não atendimento a qualquer um dos requisitos acima torna a proposta do licitante para o
item passível de desclassificação.

Considerando que a marca ofertada NEW HAND apresenta vários registros do produto na ANVISA, consideramos que a empresa licitante
pretendia ofertar o produto para o qual informou registro na ANVISA, não foi iden�ficado nenhum erro, sendo que neste caso não houve
necessidade de diligenciarmos a empresa;

 

III - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta forma, considerando os fatos expostos, somos do parecer de manter a desclassificação dos itens 7, 8 e 9 para a empresa recorrente
GRADUAL COMÉRCIO, considerando que o produto ofertado apresenta restrição junto à ANVISA.

Desta forma, considerando os fatos expostos, somos do parecer de manter a desclassificação dos itens 7, 8 e 9 para a empresa recorrente
GRADUAL COMÉRCIO, considerando que o produto ofertado apresenta restrição junto à ANVISA.

 

Salvo melhor juízo é o parecer.

Desta forma retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

 

Atenciosamente.

 

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador/Assessor

CAFII/SESAU-RO

 

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêu�ca

CAFII/SESAU-RO

É importante elucidar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o licitante se propõe a par�cipar
do procedimento licitatório, o mesmo deve estar ciente das condições estabelecidas no Edital.

Em conformidade com o item 8.1.4 do edital, o licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas.

Ademais, a recorrida declara em sua proposta que está plenamente de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital
e seus Anexos, bem como aceita todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência:

E ainda:

Afirma também que juntou todos os documentos em um único arquivo para fins de envio no sistema COMPRASNET:

Desta feita, a empresa procedeu à separação dos documentos que deveriam ser encaminhados neste certame, juntando
assim o registro na Anvisa que havia medida cautelar a�va.
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Assim, como seria possível esta equipe de licitações controlar a documentação encaminhada por 47 empresas par�cipantes
neste certame, e saber que uma ou outra empresa realizou o envio equivocado dos documentos que devem ser anexados no sistema, uma
vez que é de responsabilidade dos licitantes o envio?

Cabe referenciar ainda, que a empresa, em sede recursal, apresenta registro na Anvisa válido, de outro fabricante, e solicita
que o mesmo seja levado em consideração para fins de classificação da proposta.

Um ponto importante a se levantar antes de adentrar na inclusão de novo documento, é que a empresa inicialmente
apresentou o registro na Anvisa de produto sem textura, senão vejamos:

E em sede recursal apresentou o registro de produto com caracterís�cas divergentes:

Vejamos o que o Edital dispõe:

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da sua Central de Abastecimento Farmacêu�co solicita em seu Termo de
Referência, produto com textura uniforme, conforme imagens demonstradas nos quadros acima, extraídos no Edital de licitação. (g.n.)

Ou seja, quando se menciona que o produto dever apresentar textura uniforme, significa que o mesmo deve ser sem
texturização.

Estaria então a empresa tentando classificar um produto diferente do apresentado em sua proposta inicial?

Da inclusão de novo documento em sede recursal.

O §3º do art. 43 da Lei Federal 8.666/93 prevê a vedação de inclusão posterior de documentos que deveriam constar
originalmente da proposta.

Tão logo, é necessário expor ainda as diretrizes da Decisão nº 110/2022, proferida pelo Superintendente desta pasta, bem
como, mencionada pela recorrente em sua peça recursal.

Neste ponto, passo a expor:
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Por certo, a ausência da juntada do documento de atestado de execução do serviço, para comprovação de capacidade técnica e operacional, no
tempo e modo previsto em Edital - seja ele parcial ou integral -, ocorreu por erro da licitante, que se desincumbiu de sua obrigação.

Ademais, não vejo se o caso de realização de diligência do art. 43, § 3º, da LGL, na medida em que o ato não se des�naria a esclarecer ou a
complementar a instrução do procedimento licitatório, mas a adunar aos autos documento cuja posse a empresa não demonstrou ser pré-
existente.

A ausência de apresentação de documentação de habilitação no prazo previsto no edital caracteriza-se erro substancial, associado a qualidade
essencial do ato, de modo que eventual correção acarretaria na subs�tuição de informações essenciais ou, ainda, na inclusão posterior de
documento que não se refira a mera complementação ou esclarecimento.

Em verdade, ao deixar de juntar documento exigível, a empresa descumpre o Edital.

Nestes termos, observa-se que a diligência no caso em tela, não se des�naria a esclarecer ou a complementar a instrução
processual, mas sim para adunar aos autos documento cuja posse a empresa não demonstrou em momento algum ser pré-existente.

5. DA DECISÃO

Em suma, sem nada mais a evocar, pelas razões de fato e de direito acima expostas, certa que a Administração, em tema de
licitação, está vinculada, ao princípio da legalidade, da razoabilidade e da eficiência e dos demais princípios que lhe são correlatos, bem
como, das normas estabelecidas no instrumento convocatório, conhecemos do recurso interposto pelas empresas: GLOBAL COMERCIAL
EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.892.706/0001-08, GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.718/0001-90, GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.707.683/0001-57, MULTIMED
PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 26.483.526/0001-63 opinando
pelo não provimento, mantendo as decisões exaradas na ata da sessão pública id. SEI 0033243838:  

1. Permanecendo inabilitada a empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI para o item 02.

2. Permanecendo desclassificada a empresa GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI para os itens 07, 08 e 09.

3. Permanecendo inabilitada a empresa GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 10, 11, 12, 13, 14, 17, 26 e 32.

4. Permanecendo inabilitada a empresa MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA para os itens 10, 11, 17
e 26 nos quais a mesma manifestou recurso, e ainda nos itens 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 24, 25.

Por fim, remeto os autos à autoridade superior competente na forma do Art. 13, inciso IV do Decreto Estadual 26.182/2021,
alinhado ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações 8.666/93 para análise e decisão.

data e hora do sistema.
 

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Presidente da Equipe ÉPSILON/SUPEL

Mat. 300114886

 

Documento assinado eletronicamente por Marina Dias de Moraes Taufmann, Presidente, em 23/11/2022, às 22:35, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0033878727 e o código CRC
545DE5BA.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0036.582528/2021-10 SEI nº 0033878727
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