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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG E EQUIPE. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  

CNPJ: 22.934.889/0001-17 

PRAÇA BERNARDINO DE LIMA, Nº 80 – CENTRO - 34.000-279 - NOVA LIMA/MG 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SETOR DE PREGÃO 

Rua Bias Fortes, nº 62, 3º andar, Centro, Nova Lima - MG – CEP: 34.000-168 

e-mail:  pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br  

Telefone: (31) 3541-5000 // 3541-5730  

 

REF. PROC. DE COMPRA Nº: 0264/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 44/2022 

MENOR PREÇO POR ITENS 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: dia 18/08/2022 às 09:00h. 

 MODO DE DISPUTA: Aberto  

LOCAL: http://www.licitacoes-e.com.br/ - Nº 954322 

 

 

DA SÚMULA FÁTICA 

 

Trata-se de Recurso Administrativo, tempestivo e cabível, interposto em face da respeitável 

decisão administrativa, nos autos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 44/2022, cujo objeto é a 

Aquisição de equipamentos e aparelhos odontológicos para atender a rede de saúde bucal da 

Secretaria Municipal de Saúde, e que declarou vencedora a empresa ASSUM PRETO 

PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI para o LOTE 

03 - GABINETE ODONTOLÓGICO.  

 

Todavia, em que pese à diligência e a percuciência do ilustre 

Pregoeiro, qualidades essas que abrilhantam e enobrecem seu mister, o que se verifica é que 

decisão ora vergastada não merece prosperar, pois a referida Licitante não preenche 

integralmente as condições estabelecidas no edital, o que leva à sua inabilitação, conforme será 

demonstrado adiante. 

 

Veja-se: 

 

 

DO PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO 

 

Visando municiar a autoridade administrativa de elementos 

cognitivos suficientes ao adequado entendimento dos argumentos expostos no bojo do presente 

instrumento recursal, inicia-se a sua fundamentação por intermédio de breve exposição acerca 

do conceito e das finalidades dos certames licitatórios. 

 

Nesse compasso, citam-se, desde já, as preciosas lições 

consignadas pelo mestre Celso Antônio Bandeira de Mello em sua obra Curso de Direito 

Administrativo, 18ª ed., Malheiros, págs. 490 e 492, para quem: 

   

“Licitação - em suma síntese - é um certame que as entidades 

governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os 

interessados em com ela travar determinadas relações de conteúdo 

patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às 

conveniências públicas”  

 

mailto:dabicomercial@yahoo.com.br
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“A licitação visa alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades 

governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais 

vantajoso (pois a instauração de competição entre ofertantes 

preordena-se a isto) e assegurar aos administrados ensejo de 

disputarem a participação nos negócios que as pessoas 

governamentais pretendam realizar com os particulares”  

   

Além do conceito e das finalidades do processo licitatório, não se 

pode olvidar que o referido procedimento é regido por diversos princípios, dentre os quais, 

destacam-se, por oportuno, três deles, quais sejam: O princípio da supremacia do interesse 

público, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio do julgamento 

objetivo.  

 

O princípio da supremacia do interesse público preceitua, em 

resumo, que em caso de colisão entre o interesse público e o interesse privado, aquele deve 

prevalecer. 

 

Por sua vez, a vinculação ao instrumento convocatório impõe que a 

administração pública respeite o edital expedido para reger o certame por ela patrocinado, como 

forma de garantir a igualdade entre os competidores. 

 

Já o princípio do julgamento objetivo que exige o administrador 

proceda ao julgamento das propostas de acordo com os critérios previamente fixados no edital. 

 

Igualmente, salientamos que resta claro que além de “MENOR 

PREÇO POR ITEM” o licitante consagrado vencedor também deve cumprir todas as exigências do 

edital, conforme claramente exposto nos Itens 6.1, 6.2, 8.2, 8.2.3, 9.2, 11.3 E ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante 

preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:  

a) Valor unitário e total do item ou percentual de desconto, de 

acordo com o critério de julgamento definido para o pregão;  

b) Marca;  

c) Fabricante;  

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações 

similares à especificação do Termo de Referência (Anexo I), 

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 

competente, quando for o caso;  

6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta 

vinculam a Contratada. 

 

8.2 – O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I). 

8.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 

 

9.2 – O Pregoeiro verificará a proposta vencedora e desclassificá-la-

á caso não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência – Anexo I do Edital. 

mailto:dabicomercial@yahoo.com.br
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11.3 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais 

como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a 

Contratada. 

 

DA REGULARIDADE SOBRE A PRODUÇÃO DE PRODUTOS – MEDIANTE FISCALIZAÇÃO 

DA ANVISA 

 

Conforme é de conhecimento de todas as Empresas/Manipuladores 

(seja Fabricantes e/ou Comercializadores e/ou Usuários e/ou Manipuladores) relacionadas à 

Área da Saúde: 

 

Em 6 de novembro de 2001, a Anvisa republicou no Diário Oficial da 

União, a Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001, aprovando o Regulamento Técnico 

que contém os atuais procedimentos de registro, alteração, revalidação e dispensa de registro 

de produtos médicos, os quais estão detalhados no Manual do Usuário da Resolução - RDC nº 

185/01:  

 

“Através da referida norma, todos os produtos inerentes a saúde 

deverão ter aprovação prévia daquela Agência, sob pena de ser considerado irregular, ou seja, 

não apto a ser adquirido pelos órgãos públicos.” 

 

Toda a legislação acerca da matéria, tem por objetivo único a 

segurança e garantia do consumidor final, que no caso, são os pacientes que se utilizam desses 

equipamentos. Desta forma, os produtos elencados na norma, dentre os quais aqueles que são 

objetos deste certame, deverão ter, necessariamente, o respectivo registro junto àquela 

Agência. 

 

Em caso de alteração dos Produtos Registrados: 

 

Em caso de alteração de equipamentos elétricos sob regime de 

Vigilância Sanitária certificados pelo o Inmetro, a detentora do registro deve inicialmente 

submeter o produto a aprovação dos Organismos de Certificação de Produtos (OCP),  conforme 

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020. 

 

Equipamentos elétricos sob regime de Vigilância Sanitária que 

necessitam apresentar o Certificado de Conformidade Inmetro ou um Relatório Consolidado de 

Testes, quando da solicitação do registro na Anvisa. Estes equipamentos são os que se 

enquadram nos critérios indicados na IN nº 04/2015, ou outra que venha a substituí-la. A 

legislação específica que trata da Certificação e do Relatório Consolidado é a RDC nº 27/2011. 

 

Para certificação de conformidade destes equipamentos ou emissão 

do relatório citado, devem ser contatados os Organismos de Certificação de Produtos (OCP), 

acreditados pelo Inmetro. Maiores informações, em: www.inmetro.gov.br. 

 

Após a aprovação e revisão do CERTIFICADO INMETRO a empresa 

detentora de registro de produto médico deve solicitar alteração de registro junto a Anvisa. 

 

Temos ainda novas regras para os produtos para saúde 

estabelecidas pela ANVISA. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-

anvisa/2020/carregamento-de-instrucoes-de-uso-tem-novas-regras 

 

Foram publicadas novas regras para o carregamento de instruções 

de uso de dispositivos médicos no portal da Anvisa. A norma que trata do assunto é a 

mailto:dabicomercial@yahoo.com.br
mailto:licitacao@alliage-global.com
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http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0027_21_06_2011.pdf/a7233d08-b279-4e72-9aa3-cd04398da974
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Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 431/2020, publicada no Diário Oficial da União 

(D.O.U.) em 14/10/20. De acordo com a Resolução, o carregamento corresponde à inserção e 

à atualização das instruções de uso de dispositivos médicos em processo de regularização. 

 

Essas instruções de uso correspondem a manuais e dados 

técnicos que orientam o comprador sobre as características do produto e trazem 

advertências, precauções e contraindicações relacionadas ao dispositivo, entre outras 

informações. É importante destacar que o carregamento de instruções de uso  é obrigatório e 

de responsabilidade do detentor da regularização do produto e deverá ser controlado pela 

empresa para o caso de uma eventual auditoria da Anvisa.  As informações devem estar em 

sintonia com a legislação sanitária e corresponder exatamente ao produto regularizado. 

Não carregar a instrução de uso, indica que na hipótese de inobservância à legislação vigente ou 

inconsistência que justifique uma medida sanitária, a Anvisa irá suspender a comercialização, 

importação e/ou uso do produto até o carregamento das instruções de uso adequadas aos 

termos desta Resolução, observado o disposto no art. 15 da Lei nº 6.437/1977. 

 

Anvisa orienta sobre peticionamento relacionado à RDC 431/2020. 

Documento esclarece dúvidas referentes ao carregamento de documentos sobre instruções de 

uso e rotulagem de produtos para saúde. 

 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-

anvisa/2020/anvisa-orienta-sobre-peticionamento-relacionado-a-rdc-431-2020 

 

Para os produtos regularizados após 1º de novembro de 2020 e 

para as alterações das regularizações existentes, o carregamento de instruções de uso deverá 

ser realizado em até 30 (trinta) dias após a conclusão favorável da petição ou após a 

implementação da alteração não reportável que implique mudança nas instruções de uso.  

 

Para os produtos regularizados antes de 1º de novembro de 2020, o 

carregamento de instruções de uso deverá ser realizado até 1º de novembro de 2021. 

 

As instruções de uso carregadas constituem uma valiosa 

fonte de informação para pacientes, usuários, compradores, serviços de saúde, 

operadoras de planos de saúde, órgãos públicos licitantes, órgãos públicos de 

controle, serviços de auditoria, grupos de pesquisa em universidades, possibilitando 

inclusive a identificação de eventuais falsificações no mercado.   (grifo nosso) 

 

Os documentos carregados podem ser acessados por meio 

da Consulta de Produtos Regularizados. Para realizar a busca, basta procurar pelo produto 

desejado e conferir os documentos disponíveis.  

 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/ 

 

A comercialização, a importação, a distribuição, o depósito e 

a venda de produtos para a saúde, que não tenham registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) ou que falsificados, corrompidos ou alterado em 

divergência ao registro sanitário é considerado crime hediondo conforme o artigo 273  

e 333 do Código Penal.  

 

Ademais, resta-se claro que nenhuma empresa pode 

comercializar ou fabricar, bem como, não pode ser adquirido pela Administração 

Pública produtos divergentes ao registrado ou cadastrado na ANVISA. 

 

 

mailto:dabicomercial@yahoo.com.br
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DA INDEVIDA HABILITAÇÃO DA EMPRESA ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI PARA O LOTE 03 - GABINETE 

ODONTOLÓGICO. 

 

Primeiramente devemos pontuar que a empresa ASSUM PRETO 

PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI deveria ter 

sido desclassificada antes mesmo de começar a etapa de lances, pois não preencheu a proposta 

eletrônica conforme determina o edital. 

 

O Edital determina: 

6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante 

preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:  

a) Valor unitário e total do item ou percentual de desconto, de 

acordo com o critério de julgamento definido para o pregão;  

b) Marca;  

c) Fabricante;  

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações 

similares à especificação do Termo de Referência (Anexo I), 

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 

competente, quando for o caso;  

6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta 

vinculam a Contratada 

 

Pois bem, a licitante ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI se limitou a informar o valor do lote e no 

campo “Descrição/Observações (conforme Instrumento convocatório) escreveu apenas “Item 3-

Gabinete Odontológico-ampla concorrência”. Ou seja, deixou de informar a MARCA , o 

FABRICANTE,  e no que for aplicável, o MODELO. 

 

 

 
 

 

Em sua proposta inicial, se limitou a “COPIAR” e “COLAR” o 

descritivo do edital e apontar apenas a marca ofertada, no caso “SANTARÉM”. Deixou de 

informar o FABRICANTE, o MODELO e quais opcionais e acessórios estarão acompanhando o 

consultório. 
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Passada a etapa de lances, teve a oportunidade quando do envio da 

proposta readequada, de especificar o modelo que estaria ofertado, e NÃO O FEZ! 

 

 
 

Tudo isso deve merecer atenção, pois o FABRICANTE: Angelo 

Benedito Marinho Equipamentos - EPP, que fabrica a MARCA SANTARÉM, comercializa o 

CONSULTORIO ODONTOLOGICO PHOENIX, em 06 (SEIS) modelos, que são: 

PHOENIX I 

PHOENIX II 

PHOENIX III 

PHOENIX IV 

PHOENIX V 

PHOENIX X 

 

Essa informação pode ser verificada no site da ANVISA, através do 

número de registro do produto: 81554140002 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351330383202041/?nu

meroRegistro=81554140002 

mailto:dabicomercial@yahoo.com.br
mailto:licitacao@alliage-global.com
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Qual desses 06 (seis) modelos esse órgão espera receber? PHOENIX 

I, PHOENIX II, PHOENIX III, PHOENIX IV, PHOENIX V, PHOENIX X? 

 

Passamos agora a analisar o atendimento ao solicitado no edital. 

 

Nesse mesmo link, podemos fazer o download das INSTRUÇÕES DE 

USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO (ANEXO I) 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351330383202041/?numeroRegistro=81554140002 

 

Edital solicitou: 

... “Base com proteção em borracha ou material similar, com 

estabilidade sem necessidade de fixação ao piso;...  

 

Veja que o equipamento da MARCA SANTARÉM precisa ser fixado ao 

piso. Em sua página 09, o Manual traz em seu item 2.5 – Fixação ao piso: “O equipamento deve 

ser fixado ao piso para sua utilização”... 
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Ou seja, não atende ao solicitado no edital. 

 

Edital solicitou: 

Equipo odontológico acoplado com braço articulado, com movimento 

horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical 

pneumático. Três terminais, sendo um para micro-motor de baixa 

rotação com spray (tipo Borden), um terminal para caneta de alta 

rotação com spray (tipo Borden) e uma seringa tríplice; (grifo 

nosso) 

 

Na página 6 do Manual, é bem claro, que o equipamento não é 

fornecido com a seringa tríplice. 

 

 
O manual diz: As demais partes como: Seringa tríplice, Sugador, 

canetas de alta e baixa rotação, que também são consideradas como parte aplicada, não são 

fornecidas com o equipamento. 

O equipamento possui preparacao para:- Pecas de mao (alta e baixa 

rotacao), Seringa triplice, sugador e jato de bicarbonato porem nao fornece tais itens. E de 

responsabilidade do cliente a aquisicao de tais itens 

 

Podemos verificar essa afirmação também na página 15 e 20. 

Página 15 
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Página 20 

 

 

Logo, temos que o presente vencedor apresentou produto que não 

atende plenamente a especificação técnica solicitada no edital, conforme demonstramos e 

provamos com base em documento público e regulatório. Não especificou o modelo a ser 

entregue, nem os opcionais/acessórios que acompanharão o consultório odontológico. Sendo 

assim, aceitá-lo vai contra os princípios da licitação e a legalidade nela aplicada. 

 

Ora nobres julgadores, em se tratando de licitação é essencial evitar 

dubiedades sobre os produtos a serem entregues, visto que além do prejuízo que pode ser 

causado ao interesse público, também poderá ocorrer a violação da isonomia entre os 

certamistas. 

 

Portanto, detectadas propostas inadequadas e desconformes com os 

termos do edital, que capazes de comprometer o interesse público, deve a Administração decidir 

por sua desclassificação, a fim de evitar prejuízos ao erário e ao interesse público primário. 

 

Sendo assim, sua desclassificação/inabilitação é totalmente cabível 

e respaldada. 

 

Pois, caso esta R. Comissão aceite o referido produto, a isonomia 

entre os participantes será ferida, assim como o principio que nos rege, o de atender 

plenamente o objetivo público. 

 

 

DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, a Recorrente aguarda serenamente que as 

razões ora invocadas sejam acatadas e criteriosamente analisadas, e ao final, seja dado 

provimento ao recurso para o fim de ser retomado o processo, buscando a melhor proposta, 

conforme estabelecido pela legislação vigente. 

 

Nestes termos, 

Pede e espera provimento. 

 

Ribeirão Preto, 15 de setembro de 2022. 
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