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                                                             ANÁLISE DE RECURSO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2013 
PROCESSO Nº 1185/2013 I 
 
A empresa MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALRES LTDA –EPP CNPJ Nº 
05.203.057/0001-01 protocolou recurso contra a decisão da Pregoeira no pregão nº 
75/2013 Processo nº 1185/2013. 
Tendo se manifestado na sessão, protocolou recurso dentro do prazo legal. 
 
Das razões recursais: 
Afirma que a habilitação da licitante IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A foi irregular, 
que a referida empresa descumpriu o edital, em seu item 5.4.6.3, não tendo apresentado 
as declarações do processo com firma reconhecida do responsável legal da empresa, 
deixando de cumprir a exigência do edital, item 5.2.2.1 Descumprimento ao Artigo 41, 
caput, da Lei 8666/93 
Afirma em seu recurso que a empresa JUPITER DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSP. 
LTDA não atendeu ao item 5.4.3.1 do edital, não tendo apresentado Atestado de 
Capacidade Técnica que contemple o item fixador para processadora de RX. Pede a 
inabilitação da licitante, por tratar-se de produto não considerado como correlato perante 
a ANVISA, afirma que apresentado não pode ser considerado como compatível com o 
objeto. 
Em sua defesa a licitante IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A protocolou, dentro do 
prazo legal Contrarrazões acerca do recurso da recorrente MEGA MED PRODUTOS E 
SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-EPP. 
A licitante IBF afirma se tratar de uma suposição equivocada da recorrente, que o edital 
pede apenas, em seu item 5.2.2.1 instrumento público ou particular de procuração com 
firma reconhecida. Quanto a não ter apresentado as declarações do processo, seja em fase 
de credenciamento, proposta ou habilitação, afirma ter cumprido o edital, uma vez que no 
credenciamento, tanto o instrumento público como o particular estão com firmas 
reconhecidas de seus signatários, cumprindo o edital, pede a desconsideração do recurso 
da licitante MEGA MED por considerá-lo descabido, despido de fundamentos. 
 
Análise das razões recursais: 
Quanto ao cumprimento dos dispositivos do Edital, a Administração deverá limitar-se a 
exigir do licitante apenas o que está previsto em lei, a especificar e detalhar o objeto de 
forma completa e suficiente para não restar dúvida; e para que a Administração adquira ou 
contrate aquilo que atenda sua necessidade. Todavia, o detalhamento cingir-se-á às 
características necessárias ao atendimento da demanda administrativa, sem direcionar, 
favorecer ou beneficiar qualquer interesse particular. 
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A Lei 8666/93 em seu Artigo 32 estabelece: 
 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial 

 
Quanto as afirmações feitas pela recorrente MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS 
HOSPITALARES LTDA-EPP acerca do descumprimento ao edital, item 5.4.6.3, 5.2.2.1. 
O item 5.4.6.3 do edital estabelece: 

5.4.6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

5.4.6.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original, por 
qualquer processo de cópia autenticada ou em publicação de órgão da Imprensa 
Oficial, devendo, preferencialmente serem relacionados, separados e 
colecionados na ordem estabelecida neste edital. 
5.4.6.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos 
por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor, 
todas as declarações solicitadas no presente Edital deverão ser feitas conforme 
sub-item 5.2.2.1 do mesmo. 

Já o item 5.2.2.1 do edital estabelece; 
5.2. CREDENCIAMENTO 
5.2.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:  
5.2.2.1. Instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, pelo 
qual o representante legal da empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado 
para representá-la em todos os atos do certame, em especial para formular lances e para 
recorrer ou desistir de recurso (vide modelo referencial de credenciamento – Anexo II), 
devendo estar acompanhada do contrato social ou estatuto da empresa e no caso de 
Sociedade Anônima devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores.  

5.2.2.1.1. Quando o instrumento de procuração for substabelecido por procurador 
da licitante, deverá ser, ainda, juntada cópia autenticada ou original do 
instrumento de procuração, do qual deverá constar expressamente a possibilidade 
de substabelecimento, ou;..... 

O edital é claro ao estabelecer que todos os documentos deverão ser apresentados no 
original, por qualquer processo de cópia autenticada ou em publicação da imprensa oficial. 
No credenciamento o instrumento a ser apresentado deve ter firma reconhecida do 
representante legal, para que se possa garantir a legitimidade dos atos.  
Tendo a licitante IBF apresentado no credenciamento os documentos devidamente 
assinados e com firmas reconhecidas dos responsáveis legais da empresa e, apresentado as 
declarações solicitadas no edital em documentos no original, timbrado da empresa, com a 
assinatura do responsável legal, perfeitamente identificável pela procuração com firma 
reconhecida apresentada, não há o que se exigir que todas as declarações, que foram 
apresentadas no original e assinadas pelo mesmo representante legal, devidamente 
identificado através do documento apresentado no credenciamento, com a devida firma 
reconhecida, que as mesmas fossem também apresentadas com firma reconhecida.  
O item 5.2.6 do edital   estabelece ainda: 
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5.2.6. Os documentos exigidos poderão ser apresentados no original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada e ficarão retidos para oportuna juntada ao 
processo administrativo, pertinente a presente licitação. 

O edital assim estabeleceu, para que fosse possível a identificação legal do responsável das 
licitantes, desnecessário ao cumprimento do edital e da legislação, exigir que todas as 
declarações fossem apresentadas no original, assinadas pelo representante legal e 
autenticadas, já que o edital contempla documentos originais e cópias autenticadas, 
conforme determina o Artigo 32 da Lei 8666/93. 
Trata-se do princípio da verdade documental, que considera o documento verdadeiro até 
que se prove o contrário (Lei 10.406/2002 Artigo 225. Decreto Federal 6932/2009 Artigo 
1º). Não há proibitivo legal para aceitação das declarações apresentadas  no original pela 
licitante IBF IND. BRAS. DE FILMES S/A. 
 
Quanto as afirmações acerca do descumprimento ao item 5.4.3.1 do edital pela empresa 
JUPITER DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA . 
O edital estabelece: 
5.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

5.4.3.1. Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, através do(s) qual(is), comprove(m) 
o fornecimento anterior, compatível com os objetos desta licitação. 

O objeto da licitação é: 
 
I. OBJETO  

1.1. Registro de preço para o fornecimento e aquisição de materiais de consumo 
radiológico diversos, obedecidas às especificações técnicas constantes no Anexo I 
do edital. 

 Reza o artigo 30, inciso II: 

“§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta Lei,que inibam a participação na licitação.”(grifo nosso) 

Ainda no que se refere ao artigo 30, cabe destacar que o § 3º autoriza a comprovação da 
qualificação técnica através de atestados de serviços similares ou de complexidade 
superior ao licitado: 

“§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior”. 

Portanto, não é permitido pela Lei exigir que o licitante tenha executado serviço idêntico 
ao licitado, à medida que restringe a competição, diminui o universo de competidores e 
frustra o objetivo maior da licitação que é a obtenção da proposta mais vantajosa. 
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Por fim, ressaltem-se os comandos legais grifados no excerto do art. 3˚, da Lei 8.666/93 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato;”. 

Quanto ao fato de se tratar de produto correlato ou não, assim classificados pela ANVISA, 
não descaracteriza os materiais como de consumo radiológico, como compatíveis com o 
objeto. 
Tendo a empresa JUPITER DISTRIB. Cumprido as exigências editalícias, foi declarada 
vencedora do item 7. 
Assim, tendo sido analisadas todas as razões recursaise os embasamentos legais 
pertinentes, encaminho o presente indicando que seja negado provimento ao recurso da 
licitante MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-EPP e, 
consequentemente mantidas as decisões tomadas no Pregão nº 75/2013, adjudicando e 
homologando o certame. 
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