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DESPACHO FUNDAMENTADO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018-PMI  

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2018. 

 

ASSUNTO: Manifestação da Ilma. Sra. Pregoeira –  PMI. 

  

Trata-se de RECURSO interposto no dia 05 de abril de 2018, portanto tempestivo pela 

empresa POLYMEDH EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 63.848.345/0001-10 pessoa 

jurídica de direito privado, localizada na Av. Presidente Vargas, nº 2980, Centro, 

Castanhal/PA, ao  Edital  do Pregão Presencial SRP Nº 0 1 3 /2018, REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS, para equipar as Unidades Básicas  de Saúde da Vila de São Luís, Porto 

Seguro e Colina, de acordo com as Propostas 11718.379000/1160-03 - FNS e 

11718.379000/1150-01 - FNS, contra a decisão da Pregoeira, Srª. TATIANE PILONETTO, 

designado pela Port. Nº. 192/2017- GP/ PMI, que a Desclassificou a empresa 

POLYMEDH EIRELI - EPP do Item 16. 

 

DAS RAZÕES 

Nas razões recursais a empresa recorrente alega em síntese: 

 A inabilitação da empresa para o item 11 pelo catálago não conter especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência do Edital e por não constar a voltagem do produto como 

especificado no anexo do edital. 

 O catálago da empresa declarada vencedora E T MARQUES não fora identificado a 

voltagem do equipamento. 

 
DAS CONTRA RAZÕES  

Não foram apresentadas contra – razões. 

 

Após detida análise das razões recursais apresentada pela empresa recorrente, 

respectivamente, passo a manifestar-me. 
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Em 02/04/2018 foi realizada audiência pública referente ao Pregão Presencial SRP Nº 

0 1 3 /2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, para equipar as Unidades Básicas  de Saúde da Vila de 

São Luís, Porto Seguro e Colina, de acordo com as Propostas 11718.379000/1160-03 - 

FNS e 11718.379000/1150-01 - FNS.  

 

A empresa POLYMEDH EIRELI - EPP, primeira colocada após a fase de lances foi 

declarada Inabilitada para o item 11 do Termo de Referência após a análise do catálago 

apresentado pela empresa na ocasião da licitação, sendo este uma das documentações 

técnica exigidas em edital, que tem como objetivo identificar se o produto atende ou não as 

especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de referência. Conforme transcrito 

abaixo: 

8.5.2- Catálogo ilustrativo, em língua portuguesa, 
sem emendas ou rasuras, com ilustrações/fotos dos 
bens, marca, modelo, especificações técnicas, e 
todas as informações necessárias para avaliar se o 
equipamento proposto atende a todos os requisitos 
descritos no presente edital. (Griffo Nosso) 

 

A decisão pela inabilitação da empresa para o item 11 teve respaldo da área técnica da 

Secretaria Municipal de Saúde, representada na ocasião pela coordenadora  da Saúde 

Bucal, Dra. Simone Heringer que constatou que no catálago apresentado pela impugnante 

não havia as especificações relevantes, quais sejam: 

 

 Equipamento de Classe I Grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada de 

Tipo B, operação contínua, com carga intermitente (1 minuto de trabalho e 4 minutos 

de descanso). 

 Refletor Multifocal (Mais de uma intensidade). 

 Fusíveis de proteção: F1 and F2 (127 or 220V ~) = 5A – ação retardada, capacidade 

de levantamento: Carga distribuída de 200 kg (massa do paciente + acessórios e 

equipamentos). 

 

Neste diapasão verifica-se que ao não incluir em seu enbvelope de proposta de preços 

catálago ou manual técnico que contivesse todas as informações necessárias para que a 
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Comissão de Licitação pudesse averiguar se o aperelho oferido preenchia, ou não, ou 

requisitos técnicos exigidos deixou de cumprir item do  edital da licitação. 

 

Ora, se era dever da impugnante instruir seu envelope com as informações necessárias, e 

assim não o fez, torna lícita a sua desclassificação. Por outro lado a alegação da 

impugnante, no sentido de que bastaria a Comissão de Licitação, não satisfeita com o 

manual técnico apresentado, promovesse diligência para verificar se o seu aparelho 

atendia os requisitos técnicos exigidos em edital, não tem procedência visto que nos 

termos do artigo 43 da Lei 8.666/93, a Comissão tem a faculdade de promover diligência 

para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a posterior inclusão de 

documento ou informação que já deveria constar originariamente da proposta. 

 

Ao sustentar que seria caso da comissão promover uma diligência para obter 

esclarecimentos a respeito da Cadeira Odontológica por ela oferido, na verdade, busca 

nova oportunidade para apresentar documento que já deveria ter incluído no evelope com a 

sua habilitação.  E assim é porque, como antes afirmado a impugnante tinha nos termos do 

edital de licitação instruir devidamente a sua documentação de habilitação nos termos 

exigido em edital. 

 

O que não se pode permitir é forma transversa de juntada fora de tempo de documento que 

já deveria estar no processo, exexegesse do artigo 43 da lei 8.666/93. 

 

 Noutro giro ressalta-se que o argumento apresentado quanto a voltagem do equipamento 

não foi fator preponderante para aplicação de eventual classificação ou desclassificação, 

tendo em vista a padronização apresentada quanto a este equipamento odontológico “ 

Bivolt 127/227 V”. 

 

No que tange a classificação da empresa vencedora que inicialmente estava fora da 

proposta selecionada para a fase de lances, e posteriormente após a inabilitação de todas 

das empresas participantes desta fase, foram convocadas as empresas remanescentes 

para apresentação preços e documentação de habilitação para o item, sendo esta 

considera-se habilitada.  
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Passo a decidir. 

Por todo o exposto NEGO RECONSIDERAÇÃO e reitero à decisão pela INABILITAÇÃO  

do Item 11 da empresa recorrente POLYMEDH EIRELI - EPP. 

 

Assim encaminho os autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal para fins de 

ser dado impulso ao procedimento de manifestação recursal. 

 

Igarapé Açu, 16 de Abril de 2018. 

 

 

TATIANE PILONETTO 
Pregoeira 

Port. Nº. 192/2017 PMI/GP 
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