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EDITAL Nº 016/2021

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Ref.: Recurso interposto no Pregão acima cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição Futura e
Parcelada de Utensílios Hospitalares, sendo a recorrente a empresa CIRURGICAS CERON
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CIRURGICAS CERON
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o número 18.258209/0001-15, contra decisão do Pregoeiro em referência à sua inabilitação,
tendo em vista o não atendimento do item 1.2.4 — Qualificação Técnica, do Anexo II do Edital do certame
licitatório supracitado.

DO RECURSO
Em síntese, a empresa recorrente não apresentou documento formal de recurso,“ em que deveria

expor as razões que motivadamente manifestaram contra a decisão do Pregoeiro de sua inabilitação.
Anexou no  campo próprio do sistema para interposição do recurso, diversas notas fiscais e um atestado de
capacidade técnica que não faz parte da documentação de habilitação previamente anexada à abertura do
Pregão. Para entendimento, a mesma manifestou a intenção de  interpor recurso por não concordar com sua
inabilitação, pois entende que o Pregoeiro deveria diligenciar sobre o atestado de capacidade apresentado,
que não apresenta quantidade dos itens fornecidos, o que torna seu julgamento impossível.

DA CONTRARRAZÃO
Foi obedecido o prazo para apresentação da contrarrazão porém o mesmo não foi realizado por

nenhuma outra empresa participante do presente Pregão.

DA TEMPESTIVIDADE
Cabe ressaltar que o referido recurso administrativo foi realizado de forma tempestiva, obedecendo

ao prazo estabelecido em Edital, porém sem forma ou conteúdo.

DO MÉRITO
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pela recorrente e contrarrazão, conforme

entendimento deste subscritor, tem-se as seguintes considerações e entendimentos:
a) E m  que pese às razões despendidas no recurso, o Edital é suficientemente claro e m
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Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou
fornecimento compatível em característica de no  mínimo 50% do solicitado n o  presente Edital, com o objeto
da presente licitação. É evidente a necessidade de que os atestados ou declarações apresentadas pelas
licitantes demonstrem as quantidades já fornecidas à outras pessoas de direito público ou privado, para o
bem cumprimento dos requisitos de habilitação;

b) A empresa recorrente apresentou atestado de capacidade técnica em sua documentação de
habilitação, que segue em anexo, sem demonstrar as quantidades fornecidas, além disso, os atestados
remetem à equipamentos hospitalares e odontológicos e móveis hospitalares e odontológicos, ou seja,
diverso ao objeto da licitação que são utensílios hospitalares, materiais estes que não abrangem nenhum
dos itens presentes nos atestados da licitante recursante;

c) A abertura de diligências, faculdade do Pregoeiro que deve ser realizada sempre com a finalidade
da busca da proposta mais vantajosa pela Administração, no entendimento do Pregoeiro para o fato
recursante, não foi necessário, pois o atestado apresentado refere-se à item diverso ao objeto licitado;

d) Em seu “recurso" a empresa apresentou, como já citado acima, atestado diverso do originalmente
apresentado junto à sua documentação de habilitação, o qual não pode ser aceito tendo em vista a
impossibilidade de inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na
documentação de habilitação ou proposta.

CONCLUSÃO
O Pregoeiro, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após análise do  recurso interposto, opina pelo

não acolhimento do mesmo, tendo em vista que não existe recurso forma! mas penas notas fiscais e um
atestado de capacidade técnica diverso do originalmente apresentado e no mérito decide julgar
improcedente o recurso apresentado pela empresa CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA, mantendo a decisão de inabilitação da mesma, encaminhando
o processo à autoridade superior para julgamento.

DESPACHO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL
Conforme despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, em análise e

julgamento do recurso interposto, determina—se o indeferimento do recurso, mantendo a decisão do
Pregoeiro e, via de consequência, a manutenção da inabilitação da empresa CIRURGICAS CERON
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA, dando—se seguimento ao processo.

, _ Potim, 11 d e  maio d e  2021.

(KA/“Lil“ «AQ/W,

André Ldís Sôarãs de Oliveira
Pregoeiro
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