
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 280/2020 

PREGÃO (ELETRÓNICO) Nº 035/2020 

EDITAL Nº 056/2020 

ANÁLISE DE RECURSO 

Trata de Recurso Administrativo interposto pela empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 07.554.943/0001—05, contra 
decisão do Pregoeiro em referência à classificação da proposta da empresa NOEMIA SILVA DOS 
SANTOS DE ASSIS ME para os Itens 002, 003 e 009; contra a desclassificação de sua proposta pelos 
itens que havia vencido pelo melhor preço. 

DA IMPUGNAÇÃO 
Em síntese, em referência à desclassificação de sua proposta, a empresa alega que encaminhou a 

proposta readequada conforme item 9.302, pois não há especificidade no Edital quanto à forma de 
envio da proposta readequada — a empresa anexou a proposta no sistema BNC no campo “Documentos 
Complementares” — cumprindo assim o solicitado. Em relação aos itens vencidos pela empresa 
NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME, a recorrente alega que a mesma não possui & AFE — 
Autorização de Funcionamento da Anvisa, o que impossibilitaria sua participação no certame nos itens 
que são controlados pela Anvisa. 

DA TEMPESTIVIDADE 
Cabe ressaltar que o referido recurso administrativo foi realizado de forma intempestiva, não 

obedecendo ao prazo e forma estabelecidos em Edital, pois a empresa recorrente manifestou sua 
intenção de interpor recurso em campo próprio no Sistema BNC, porém não enviou o recurso no prazo e 
forma estabelecido em Edital, que no item 1323 define o prazo de três dias para apresentação do 
recurso pelo sistema e, utilizando-se de forma subsidiária o artigo 110 da Lei Federal Nº 8.666/93, o 
prazo quando não explícito que correrá em dias úteis será em dias corridos, não tendo assim seu 
reconhecimento pelo Pregoeiro, conforme item 17.1 do Edital, pois sua aceitabilidade fora do prazo, 
acarretaria também a permissão legal da contra razão pela empresa NOEMIA SILVA DOS SANTOS 
DE ASSIS ME, 0 qual não foi observado pois não houve a interposição no sistema do Pregão 
Eletrônico. 

DO MÉRITO 
Quanto a desclassificação da proposta da empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP pelo 

não envio da proposta readequada na forma correta: 0 Edital em seu item 930.2 estipula: “9.302 - O 
pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas envie a proposta 
adequada ao último lance ofertada após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
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documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidas neste Edital e já 
apresentados ", ou seja, o envio ocorrerá em decorrência da solicitação do Pregoeiro e não antes, 
conforme a própria empresa relata na página 3 de seu recurso. 

Além disso, 0 item 12.1 do Edital reforça a observância do seguimento às determinações do 
Pregoeiro: “12.1. — A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: [...] “, o qual 
especificou o prazo e forma de envio das propostas no sistema BNC: 
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Evidencia—se assim, que não se trata de mero excesso de formalismo ou interpretação equivocada 
do Edital, o qual poderia restringir a participação ou concorrência no certame, mas sim o fiel 
cumprimento pelo Pregoeiro do procedimento regrado pelo Edital e legislação, pois todas as 
informações necessárias foram dispostas de forma clara e é responsabilidade do licitante & observância 
das informações dispostas no sistema de Pregão Eletrônico. 

Quanto à classificação da proposta da empresa NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS MB 
para os itens citados, entende—se que a empresa cumpre os requisitos referentes à habilitação solicitados 
em Edital, porém conforme apontado pela recorrente, o mesmo não possui a autorização de 
funcionamento expedido pela Anvisa para a comercialização dos itens 02, 03 e 09. 

CONCLUSÃO 
Conforme despacho da Sra. Secretária de Administração, Raphaela Caroline Pedroso Abrantes, 

acolhendo os pontos elencados em parecer jurídico da procuradoria jurídica do município, julga-se 
procedente o recurso protocolado via e-mail pela empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI e, tendo 
observado a publicação de contrarrazão quanto ao recurso interposto e seu prazo legal, flca DEFERIDO 
() mesmo, entendendo & necessidade de autorização da ANVISA para a comercialização dos itens 02, 03 
e 09. 

Dê—se seguimento ao feito. 

Potim, 27 de outubro de 2020. 

WM 
And ré Lªís Soares deÍOliveira 

Pregoeiro 
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