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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
TERMO

TERMO DE ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo: 0036.611572/2021-44

Pregão Eletrônico: 527/2022/ÉPSILON/SUPEL/RO

Objeto: Registro de Preços do �po menor preço por item para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada
aquisição de materiais de consumo "MATERIAIS DIVERSOS" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Almotolia, Cobertura para cadáver, Escova de assepsia
descartável com clorexidina, Serra de gigli e outros) - EXERCÍCIO 2022"

A Superintendência Estadual de 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 ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, pela
empresa: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.021.009/0001-09, para os itens 105,
106 e 107, já qualificada 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 0034226759.

2. DA SÍNTESE DO RECURSO ID 0034479775

A recorrente apresenta seu inconformismo acerca da habilitação da proponente COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA
para os itens 105, 106 e 107.

 (...) 
Como prova do devido atendimento ao edital e também, houve a apresentação de atestado compa�vel (veja doc. Nomeado de ACT-ARIQ-UNIT.pdf, presente no rol de
documentos de habilitação). Mesmo assim, fomos inabilitados sem qualquer análise a nosso ver, mais criteriosa: Mo�vo da Recusa/Inabilitação: O PRODUTO
OFERTADO PARA USO EM MÁQUINAS UNITALIZADORAS, COM A FACE CRISTAL E SEU VERSO EM FILME LEITOSO OU TRANSPARENTE, NÃO ATENDE AO SOLICITADO
(AMBAR). E por outro lado, foi habilitada empresa que sequer apresentou atestado compa�vel E catálogo, como exigido em edital. 
(...) 
Em seu atestado não diz fornecimento de embalagens unitarizadoras e sim somente produtos médicos e outros itens que não tem correlação ao aqui licitado:
Revendedora de Medicamentos, Produtos para Saúde, Equipamentos Hospitalares, instrumentos cirúrgicos e Odontológicos em Geral como envelopes, rolos e
embalagens de esterilização em geral, malhas tubulares e roletes dentais de algodão, Material de Expediente e Informá�ca, Produtos de Limpeza e Higienização e
Gêneros Alimen�cios e tem cumprido com as obrigações e prazos contratuais. E contatamos mais: o texto de AMBOS os atestados são idên�cos no rol de itens, sendo
tal suspeito, pois são dois clientes e em épocas diferentes, o que se exige que seja apresentado as específicas notas fiscais para comprovação da veracidade de ambos.
Ora, como AUSENTE atestado de capacidade técnica compa�vel E catálogo, NÃO merece ser habilitada a recorrida. 
(...)

3. DA SÍNTESE DAS CONTRARRAZÕES

Não houve apresentação de contrarrazões.

4. DA ANÁLISE

Cumpre dizer, desde logo, 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, e demais princípios que lhe são correlatos.

Trazemos a questão um enfoque especial ao Princípio da Eficiência, o qual define que a a�vidade estatal e todas as suas competências devem ser
norteadas e exercitadas do modo mais sa�sfatório possível.

Neste sen�do nos ensina o doutrinador Marçal Justen Filho que:

"A eficácia administra�va determina que os fins buscados pela Administração devem ser realizados segundo o menor custo econômico possível, o que não é sinônimo
da obtenção do maior lucro.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administra�vo. Editora Revista dos Tribunais, 2015.)

Podemos afirmar que, o princípio da eficiência é aquele que orienta a Administração Pública a tomar suas decisões baseadas no interesse da
cole�vidade, visando o�mizar da melhor forma possível os recursos dispendidos pela Administração de forma que a contratação seja sa�sfatória e célere, não
podendo, contudo, privilegiar a busca da eficiência em detrimento dos outros princípios aplicados à contratação pública.

Neste sen�do cabe observar que os demais princípios aplicados às contratações públicas, foram observados, visto que foi dada a oportunidade de
todos os par�cipantes apresentarem suas propostas, atendendo as disposições do instrumento convocatório, na ocasião obter êxito na seleção de uma proposta
válida.

As formalidades descritas no instrumento convocatório foram alinhadas ao Termo de Referência, e devem ser cumpridas, sem que se deixe de
observar, contudo, os fins a que se des�nam, assim, excessos de rigorismo não podem afastar compe�dores e prejudicar os usuários, conforme previsão nos
termos do edital.

24.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprome�mento
do interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da contratação.
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Deve-se, portanto, afastar as exigências inúteis ou excessivas que possam diminuir o caráter compe��vo do certame, possibilitando à
Administração a escolha da proposta que lhe seja mais vantajosa.

O art. 2º, §2º, do Decreto Estadual nº 26.182, de 24 de junho de 2021, que aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada
pregão eletrônico, faz referência a este princípio. A Administração deve, sempre, decidir em favor da ampla concorrência, tendo em vista que busca a proposta
mais vantajosa. 

Foi pensando na finalidade e segurança da contratação, é que foram definidos os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência que foi
devidamente aplicado nas análises realizadas em relação as propostas apresentadas, com apego as questões técnicas, definindo de forma clara e obje�va
aqueles que atendiam ao pretendido ou não.

Passamos a expor.

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 Registro de Preços do �po menor preço por item para
aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "MATERIAIS DIVERSOS" - (Materiais Médico-
Hospitalares/Penso - Almotolia, Cobertura para cadáver, Escova de assepsia descartável com clorexidina, Serra de gigli e outros) - EXERCÍCIO 2022", 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 emi�do nº
107/2022/SESAU-CAFIINP juntado aos autos 0034124904, o qual concluiu que a proposta apresentada pela empresa ADESTACK para os itens 105, 106 e 107 não
estava apta:

Parecer Técnico Farmacêu�co nº 107/2022/SESAU-CAFIINP 
(...)

Em desacordo com o solicitado 
O produto ofertado para uso em máquinas unitalizadoras, com a face cristal e seu verso em filme leitoso ou transparente, não atende ao solicitado (ambar).

Assim, esta Pregoeira procedeu com a desclassificação da referida empresa com base no parecer retromencionado:

(...) 
Pregoeiro 05/12/2022 09:35:42 DESCLASSIFICAR a proposta da empresa ADESTACK no item 105, visto que o produto oferecido está em desacordo com o solicitado.  
Pregoeiro 05/12/2022 09:35:47 Pelo seguinte mo�vo: O PRODUTO OFERTADO PARA USO EM MÁQUINAS UNITALIZADORAS, COM A FACE CRISTAL E SEU VERSO EM
FILME LEITOSO OU TRANSPARENTE, NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AMBAR) 
Pregoeiro 05/12/2022 DESCLASSIFICAR a proposta da empresa ADESTACK no item 106, visto que o produto oferecido 09:37:02 está em desacordo com o solicitado. 
Pregoeiro 05/12/2022 09:37:07 Pelo seguinte mo�vo: O PRODUTO OFERTADO PARA USO EM MÁQUINAS UNITALIZADORAS, COM A FACE CRISTAL E SEU VERSO EM
FILME LEITOSO OU TRANSPARENTE, NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AMBAR). 
Pregoeiro 05/12/2022 09:37:29 DESCLASSIFICAR a proposta da empresa INTERJET no item 107, visto que o produto oferecido está em desacordo com o solicitado.  
Pregoeiro 05/12/2022 09:37:34 Pelo seguinte mo�vo: NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA AO SÍTE DO FABRICANTE, VERIFICAMOS QUE
A MARCA OFERTADA NÃO TEM/PRODUZ O PRODUTO NO MODELO SOLICITADO. 
(...)

Visando almejar qualquer inconsistência quanto ao julgamento deste recurso, tendo em vista que as razões apresentadas pela recorrente em fase
recursal são de caráter técnico, e em homenagem ao princípio da autotutela administra�va, esta Pregoeira remeteu os autos do processo administra�vo para o
órgão requerente a fim de manifestação técnica.

Em conformidade com o solicitado, a SESAU-CAFII, se manifestou através do Parecer Técnico Farmacêu�co nº 116 0034503041, bem como
Despacho 0034502969 constante nos autos do processo, onde, entende que em nova análise técnica, os produtos são APTOS ao atendimento das necessidades
desta Secretaria, para os itens nº 105,106 e 107.

Desta feita, traremos o conteúdo do despacho retro mencionado:

De: SESAU-CAFII 
Para: SUPEL-EPSILON 
Processo Nº: 0036.611572/2021-44  
Assunto: Manifestação acerca de recurso interposto 
Prezada Senhora Pregoeira, 
Ao tempo em que lhes cumprimentamos, vimos pelo presente prestar posicionamento frente ao que solicita o Despacho 0034481973, recurso administra�vo
interposto pela empresa ADESTACK AUTOADESIVOS contra a desclassificação de sua proposta para os itens 105, 106 e 107, id. SEI 0034479775, não havendo
apresentação de contrarrazões, conforme se segue. Desta forma, vamos aos fatos alegados: 
DO POSICIONAMENTO CAFII/SESAU-RO:  
Em suma, são duas alegações levantadas pela empresa: 
1 - Quanto à sua desclassificação inadequada para os itens 105, 106 e 107, por considerar que os materiais atendem ao solicitado pela secretaria; e 
2 - Qual à qualificação técnica Inadequada da empresa vencedora dos itens indicados, por considerar que a vencedora não tenha apresentado atestado de capacidade
técnica servível/válido para o presente caso. 
1 - Considerando as informações prestada pela empresa, como o envio do catalogo por e-mail, onde informa as descrições dos itens 105,106,107, que atendem ao
solicitado, entendemos ser per�nente o alegado empresa, tendo em vista que, após diligência, a empresa demonstra possuir em sua capacidade fabril a exper�se
necessária ao atendimento das exigências desta Secretaria, em conformidade com o que se solicita. A empresa apresentou o seguinte documento: Catálogo FOLDER
(0034624238).
Percebe-se a reprovação inicial tenha sido apresentado por entender que a empresa não tenha apresentado obje�vamente material que atenda ao solicitado, mas
apresentou um folder/banner em que indica a possibilidade de produção de vários modelos e cores para atendimento do solicitado. 
Neste sen�do, damos provimento ao solicitado pela empresa; declaramos PARCIALMENTE PROCEDENTE a o recurso da empresa; e INFORMAMOS que, em nova análise
técnica, os produtos são APTOS ao atendimento das necessidades desta Secretaria, em conformidade com o Parecer Técnico Farmacêu�co 116 (0034503041). 
2 - Quanto à reprovação da empresa da primeira colocada para os itens, retornamos os autos para apreciação desta Equipe SUPEL, ÉPSILON. 
 
Sendo o que se informa para o momento, reformamos votos de es�ma, saúde e consideração e finalizamos o expediente.

Quanto a alegação da empresa recorrente de que esta Pregoeira inabilitou sua empresa sem qualquer análise mais criteriosa, não merece
prosperar, tendo em vista, que a empresa recorrida só foi desclassificada e não inabilitada. Em nenhum momento na ata da sessão esta pregoeira fez uso do
termo inabilitação, mas sim fazendo uso do termo desclassificação, com base no Parecer Técnico anterior 0034124904.

Após a reanálise da proposta apresentada pela empresa ADESTACK concluímos que, de fato o objeto ofertado atende as necessidades da
Administração. Neste sen�do, no âmbito do regime jurídico administra�vo, a noção de autotutela é concebida, aprioris�camente, como um princípio informador
da atuação da Administração Pública, paralelamente a outras proposições básicas, como a legalidade, a supremacia do interesse público, a impessoalidade, entre
outras.

Essa autotutela abrange a possibilidade de o Poder Público anular ou revogar seus atos administra�vos, quando estes se apresentarem,
respec�vamente, ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade administra�va. Em qualquer dessas hipóteses, porém, não é necessária a intervenção do
Poder Judiciário, podendo a anulação/revogação perfazer-se por meio de outro ato administra�vo autoexecutável. 

Essa noção está consagrada em an�gos enunciados do Supremo Tribunal Federal, que preveem: 
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A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por mo�vo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (STF, Súmula nº 473, Sessão Plenária de
03.12.1969).

Segundo Odete Medauar, em virtude do princípio da autotutela administra�va, “a Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e
condutas e pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si
própria; se concluir no sen�do da inoportunidade e inconveniência, poderá revogá-los” (Medauar, 2008, p. 130).

De modo geral, portanto, a autotutela é �da como uma emanação do princípio da legalidade e, como tal, impõe à Administração Pública o dever,
e não a mera prerroga�va, de zelar pela regularidade de sua atuação (dever de vigilância), ainda que para tanto não tenha sido provocada.

Diante de todo fato acima exposto, fica classificada a proposta da empresa ADESTACK, conforme análise realizada pela equipe técnica por meio do
Parecer Técnico 116 0034503041.

Quando ao argumento trazido sobre a não apresentação de folder pela empresa COVAN, trazemos nesse julgamento o Parecer nº 289/2021-PGE-
PA 0021273601, que versa sobre o entendimento da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, sobre a apresentação de catálogo em certames licitatórios:

d) O item 11.5.2 do edital faz menção a um possível envio de prospecto. Frisa-se que a apresentação de catálogo e/ou folder do produto deve ter como única intenção
facilitar a análise técnica das especificações técnicas e verificar o atendimento ao exigido no instrumento convocatório, não podendo sua ausência por si só, ser
mo�vo para desclassificação da proposta, principalmente, quando esta es�ver de acordo com o edital. Desse modo, recomenda-se ao pregoeiro se atentar as
diligências que se fizerem necessárias para sa�sfazer o disposto, a fim de evitar exigências que não se coadunam com a razoabilidade; (g.n.)

Assim, a SESAU, buscando ser razoável e atender o que a lei geral de licitações e diversos entendimentos versam sobre a matéria, realizou
consulta no site do fabricante, sendo possível realizar a análise dos produtos ofertados, classificando a proposta da empresa COVAN para os itens 105, 106 e 107,
conforme demonstrado a seguir:

ITEM DESCRITIVO EMPRESA/LICITANTE MARCA ANVISA
REGIST

105 BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS TRANSPARENTE - DIMENSÕES VARIANDO ENTRE 4 E
5 CM DE LARGURA E 7 A 10 CM DE COMPRIMENTO - BOBINA COM 10.000 UNIDADES COVAN CRUDOPLAST NÃO

INFORMA

106 BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBAR - DIMENSÕES VARIANDO ENTRE 4 E 5 CM DE
LARGURA E 7 A 10 CM DE COMPRIMENTO - BOBINA COM 5.000 UNIDADES COVAN CRUDOPLAST NÃO

INFORMA

107 BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VERMELHA - DIMENSÕES VARIANDO ENTRE 4 E 5 CM
DE LARGURA E 7 A 10 CM DE COMPRIMENTO, COM FITA DE VEDAÇÃO - BOBINA COM 5.000 UNIDADES COVAN CRUDOPLAST NÃO

INFORMA

Sendo assim, não merece prosperar tal alegação, uma vez que a Administração está, em face ao principio da supremacia do interesse público,
sempre em busca da proposta mais vantajosa, associado ainda com o princípio do formalismo moderado e conforme a orientação trazida pela Procuradoria
Geral do Estado de Rondônia, onde vê-se que, o excesso de formalismo, traria prejuízo a Administração publica na obtenção da melhor proposta.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As formalidades descritas no instrumento convocatório foram alinhadas ao termo de referência, e devem ser cumpridas, sem que se deixe de
observar, contudo, os fins a que se des�nam, assim, excessos de rigorismo não podem afastar compe�dores e prejudicar os usuários da saúde pública, conforme
previsão nos termos do edital. 

23.9. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprome�mento
do interesse da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO a finalidade e a segurança da contratação.

Deve-se, portanto, afastar as exigências inúteis ou excessivas que possam diminuir o caráter compe��vo do certame, possibilitando à
Administração a escolha da proposta que lhe seja mais vantajosa.

Foi pensando na finalidade e segurança da contratação, é que foram definidos os parâmetros estabelecidos no termo de referência, copilado no
instrumento convocatório, definindo de forma clara e obje�va o que se pretendia contratar, vejamos item 9.2 do Termo de referência:

9.2.1. Para fins de aferimento da qualificação técnica, as empresas interessadas em par�cipar do certame, deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica,
conforme ar�go 3°, inciso III da Orientação Técnica n° 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, DOE/RO nº 46 de 10/03/2017, alterada pela Orientação Técnica n°
002/2017/GAB/SUPEL. 
9.2.2. Caberá ao corpo técnico (Pregoeiro e Equipe de apoio) da SUPEL/RO, cumprir e fazer cumprir o que preconiza a Orientação Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL de
14/02/2017, DOE/RO nº 46 de 10/03/2017, alterada pela Orientação Técnica n. 02/2017. 
"Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais rela�vos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns, considerando o valor es�mado da
contratação, devem observar o seguinte: 
I – até 80.000,00 (oitenta mil reais) - fica dispensada a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica;  
II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido
anteriormente materiais compa�veis em caracterís�cas;  
III – acima de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) – apresentar Atestado de Capacidade Técnica compa�vel em caracterís�cas e quan�dades, limitados a
parcela de maior relevância e valor significa�vo";  
Art. 5° Nas hipóteses do inciso II do art. 3°, e inc. I do art. 4° desta orientação, o licitante interessado poderá deixar de apresentar o ATC que já conste dos sistemas de
cadastramento de fornecedores desta Superintendência (CAGEFOR), devendo declarar tal condição no sistema eletrônico público na internet.  
Art. 6º O ATC emi�do por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente. 
Parágrafo único. O disposto neste ar�go não enseja na imediata inabilitação do licitante, cabendo a Comissão de Licitação, se for o caso, empreender diligência para
averiguar a veracidade do documento.” (INCLUÍDO PELA ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2017/GAB/SUPEL, DE 08 DE MARÇO DE 2017) 
9.2.3. Para tanto, deverá o licitante/interessado por observância as normas vigentes e/ou sempre que for solicitado, cumprir o que preconiza a Orientação Técnica nº
001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, DOE/RO nº 46 de 10/03/2017, alterada pela Orientação Técnica n. 02/2017, em seu ar�go 3º, incisos II, III e parágrafo único,
observando o valor individual de cada produto.  
9.2.4. Entende-se por per�nente e compa�vel em caracterís�cas o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma, contemple a entrega de materiais/produtos
condizentes com o objeto desta licitação, ou seja, de materiais/produtos médico-hospitalares/materiais penso/produtos para a saúde. Sendo esta limitada a parcela
de maior relevância e ao valor significa�vo, quando aplicáveis, consoante art. 3º da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação Técnica n.
002/2017". (g.n) 
9.2.5. Entende-se por per�nente e compa�vel em quan�dade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma contemple a entrega de materiais/produtos
condizentes com o porcentual de 5% dos objetos desta licitação, ou seja, de materiais/produtos médico-hospitalares/materiais penso/produtos para a saúde. Sendo
esta limitada a parcela de maior relevância e ao valor significa�vo, quando aplicáveis, consoante art. 3º da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela
Orientação Técnica n. 002/2017".  
9.2.6. O atestado deverá indicar dados da en�dade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome,
função, telefone, etc.), além da descrição do objeto e quan�dade expressa em unidade ou valor.  
9.2.7. A luz do art. 1º, parágrafo único, da Orientação Técnica n. 02/2017, de 08/03/2017 cominado com o ar�go 43, parágrafo 3°, da Lei Federal 8.666/93,
havendo/ocorrendo ausência dos dados indicados/informações acima descritos, é facultada a Comissão de Licitação ou Autoridade Superior, realizar diligência para
que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos (cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de
licitação, dentre outros). Caso não sejam encaminhados, a Comissão de Licitação ou Autoridade Superior, solicitará no decorrer do certame para cer�ficar a
veracidade das informações e atendimento da finalidade do Atestado, conforme vejamos:  
a) Do art. 1º, parágrafo único, da Orientação Técnica n. 02/2017, de 08/03/2017: 
"Parágrafo único. O disposto neste ar�go não enseja na imediata inabilitação do licitante, cabendo a Comissão de Licitação, se for o caso, empreender diligência para
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averiguar a veracidade do documento.” 
b) Do art. 43, parágrafo 3°, da Lei Federal 8.666/93: 
"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" 
9.2.8. Conforme Ar�go 2º da Orientação Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, DOE/RO nº 46 de 10/03/2017, seguem as definições a serem consideradas
pelos licitantes/interessados: 
Art. 2º Das definições: 
I – ATC – Atestado ou declaração de capacidade técnica é o documento apresentado pelo licitante par�cipante do certame licitatório, emi�do por um terceiro em seu
favor, pessoa �sica ou jurídica, de direito público ou privado, para fins de comprovar sua ap�dão para desempenho de a�vidade condizente com o objeto da
respec�va licitação. 
II – Compa�bilidade em caracterís�cas: comprovações, atuais ou anteriores ao certame, da entrega de produtos, prestação de serviços ou obras, condizentes com o
objeto, a fim de demonstrar atuação na a�vidade no ramo de negócio; 
III – Compa�bilidade em quan�dade: demonstração do montante mínimo exigido para item ou lote, com o fito de atestar que o licitante suporta a demanda a que
será subme�do, quan�dade expressa em unidade ou valor; 
IV – Compa�bilidade em prazo: comprovação, atuais ou anteriores à licitação, da entrega de produtos, prestação de serviços ou obras, de maneira sa�sfatória e
harmônica com as especificações técnicas con�das no instrumento convocatório dentro de determinado período, com o propósito de evidenciar a capacidade prá�ca
de execução do objeto em certo lapso temporal. 
V – Parcela de maior relevância: o conjunto de caracterís�cas e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais crí�cos, de
maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita execução. 
VI – Valor significa�vo: relação estabelecida entre o valor da parcela eleita para comprovação da experiência em vista do valor total do objeto. 
9.2.9. Diante do disposto no Parágrafo Único, art. 3º, da Orientação Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, DOE/RO nº 46 de 10/03/2017, alterada pela
Orientação Técnica n. 02/2017, quando a procedimento licitatório se tratar da aquisição de bens e materiais de natureza mais complexas tais como equipamentos
médicos, odontológicos, de segurança, eletrônicos, computacionais, não poderá haver a aplicação do inciso I, art. 3º, da Orientação Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL
de 14/02/2017, DOE/RO nº 46 de 10/03/2017, alterada pela Orientação Técnica n. 02/2017, cabendo automa�camente a aplicação do inciso II, art. 3º, da Orientação
Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, DOE/RO nº 46 de 10/03/2017, alterada pela Orientação Técnica n. 02/2017.

Cabe destacar que os Atestados de Capacidade Técnica, devem ser analisados conforme dispõe o art. 30, inciso II da Lei de Licitações 8.666/93.
Devem ser per�nentes e compa�veis com o objeto licitado, ora, tais expressões não ensejam a comprovação de objeto idên�co, mas sim similar ao licitado.

Art. 30. A documentação rela�va à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - ...

II - comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto da licitação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (gn)

Desta feita, segundo a definição no Termo de Referência, conforme item 9.2.4, o atestado deveria ser apresentado compa�vel em caracterís�cas
conforme demonstrado a seguir:

Entende-se por per�nente e compa�vel em caracterís�cas o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma, contemple a entrega de materiais/produtos
condizentes com o objeto desta licitação, ou seja, de materiais/produtos médico-hospitalares/materiais penso/produtos para a saúde. Sendo esta limitada a
parcela de maior relevância e ao valor significa�vo, quando aplicáveis, consoante art. 3º da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação
Técnica n. 002/2017". (g.n)

Considerando os itens que a empresa COVAN sagrou-se vencedora, a Comissão de licitação realizou a análise do atestado em conformidade com o
item supramencionado.

ITEM DESCRIÇÃO APLICAÇÃO EXIGÊNCIA DE ATESTADO
27 Haste Flexível ME/EPP Dispensado
31 Palito tipo espeto ME/EPP Dispensado
36 Tala metálica ME/EPP Dispensado
37 Tala metálica ME/EPP Dispensado
43 Colar cervical ME/EPP Dispensado
44 Colar cervical ME/EPP Dispensado
45 Colar cervical ME/EPP Dispensado
75 Salto ortopédico ME/EPP Dispensado
77 Garrote ME/EPP Dispensado
78 Tubo vácuo ME/EPP Dispensado
79 Tubo coleta ME/EPP Dispensado
80 Curativo adesivo ME/EPP Dispensado
84 Microtubos ME/EPP Dispensado
85 Microtubos ME/EPP Dispensado
88 Ponteira para micropipeta ME/EPP Dispensado
90 Ponteira para micropipeta ME/EPP Dispensado
99 Tala de imobilização ME/EPP Dispensado

105 Bobina para unitarização AMPLA Compatível em Características
106 Bobina para unitarização ME/EPP Dispensado
107 Bobina para unitarização AMPLA Compatível em Características

 

Conforme disposto no Termo de Referência, e após a realização da pesquisa de preços, a maioria dos itens restaram enquadrados como sendo
dispensável a apresentação do Atestado, conforme o enquadramento disposto item 9.2.2 alínea I do TR:

"Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais rela�vos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns, considerando o valor es�mado da
contratação, devem observar o seguinte:

I – até 80.000,00 (oitenta mil reais) - fica dispensada a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica;

II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido
anteriormente materiais compa�veis em caracterís�cas.

Cabe demonstrar que apenas para os itens 105 e 107, são exigíveis a apresentação de Atestado compa�vel em caracterís�cas.

Os atestados apresentados nos documentos de habilitação da empresa COVAN, id. SEI 0034075825 (pág. 40, 41 e 42), emi�do pelo Fundo
Municipal de Saúde de Machadinho D’Oeste, traz em seu corpo que a referida empresa é revendedora de medicamentos, produtos para saúde, equipamentos
hospitalares, instrumentos cirúrgicos e odontológicos em geral como envelopes, rolos e embalagens de esterilização em geral, malhas tubulares e roletes
dentais de algodão, material de expediente e informá�ca, produtos de limpeza e higienização de gêneros alimen�cios. (g.n)

Indo assim, ao encontro do solicitado no Termo de Referência e Edital de licitação e ainda com o princípio do julgamento obje�vo.

Cabe reforçar que a Secretaria de Estado da Saúde ao definir as caracterís�cas do Atestado de Capacidade Técnica, generalizou o objeto, visto que
a sua grande maioria, trata-se de material médico-hospitalar.

Ocorre que, a empresa ADESTACK em nenhum momento se u�lizou do art. 23 e 24 do Decreto Estadual nº 26.182, de 24 de junho de 2021,
apresentando ques�onamentos através de pedido de esclarecimento ou impugnação, referente às condições preestabelecidas no Edital de licitação.
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Ou seja, a empresa par�cipou do certame sabendo que para os itens 105 e 107, dentre outros itens constantes no anexo II do Edital (Quadro
Es�ma�vo de Preços) ,a compa�bilidade em caracterís�cas do Atestado de Capacidade Técnica deveria ser conforme disposto no item 9.2.4 do Termo de
Referência:

Entende-se por per�nente e compa�vel em caracterís�cas o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma, contemple a entrega de materiais/produtos
condizentes com o objeto desta licitação, ou seja, de materiais/produtos médico-hospitalares/materiais penso/produtos para a saúde. Sendo esta limitada a
parcela de maior relevância e ao valor significa�vo, quando aplicáveis, consoante art. 3º da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação
Técnica n. 002/2017". (g.n)

Quanto ao argumento da recorrente sobre diligenciar os atestados da empresa COVAN, cabe evidenciar que os atestados apresentados, abaixo
compilados, possuem todas as informações necessárias que antecipam a diligência conforme dispõem o item 24.3 do edital, alinhado ao ar�go 43, §3º da Lei
8.666/93.
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24.3. A Pregoeira ou a Autoridade Competente é facultada, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, des�nada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

Art. 43 [...]

 

§ 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.

Porém, buscando dar maior transparência no julgamento de recurso e em conformidade com o princípio da razoabilidade, esta Pregoeira realizou
diligência junto à empresa COVAN, solicitando via e-mail, que a mesma encaminhasse documentos comprobatórios referente aos Atestados de Capacidade
Técnica apresentados.

Inabilitar a recorrida contraria os princípios que regem a licitação pública, visto que conforme já explanado, o atestado apresentou todas as
informações necessárias, sendo o mesmo compa�vel em caracterís�cas e tendo sua veracidade devidamente comprovada conforme diligência id 0034710917.

5. DA DECISÃO

Em suma, sem nada mais 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 pela empresa ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, e assim, a Pregoeira decide:

1.    REFORMAR a decisão exarada na Ata de julgamento do certame, declarando assim a empresa ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA
CLASSIFICADA nos itens 105, 106 e 107.

2.    MANTER HABILITADA a empresa COVAN - COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA nos itens 105, 106 e 107.

Por fim, remeto os autos a 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. 

Porto Velho-RO, data e hora do sistema.
 

Marina Dias de Moraes Taufmann

Pregoeira da Equipe ÉPSILON/SUPEL

Mat. 300114886

 

Documento assinado eletronicamente por Marina Dias de Moraes Taufmann, Pregoeiro(a), em 28/12/2022, às 08:56, 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 0034708380 e o código CRC A84E418C.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0036.611572/2021-44 SEI nº 0034708380
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