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RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo: 0097694/2021.

Pregão Eletrônico: 002/2022 - CSL/UEMASUL.

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Materiais de Consumo para

atender as demandas dos Laboratórios ligado ao CCENT da Universidade Estadual da Região

Tocantina do Maranhão - UEMASUL.

Recorrente: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 38.419.205/0001-89, situada à Rua Dom

Pedro I, n° 1194 - Vila Moreira, São José do Rio Preto - São Paulo.

Cuida-se de Recurso Administrativo, tempestivamente interposto pela

empresa CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI,

acima qualificada, nos Autos do Processo Administrativo, em epígrafe, contra ato do Pregoeiro

da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, que durante a

sessão do Pregão Eletrônico 002/2022 - CSL/UEMASUL, realizada aos 12/05/2022,

desclassificou a proposta de preços da referida Licitante para os itens 12 e 12.1 em razão do

não atendimento ao descritivo constante no Termo de Referência no tocante a capacidade do

equipamento, conforme Parecer emitido pela equipe técnica do setor demandante.

Em suas razões, aduz, à Recorrente, que a licitação ora atacada tem por

objetivo comprar o equipamento pelo menor preço ofertado, visando sempre conservar o erário

público e a veracidade da descrição técnica do equipamento ofertado pelas empresas.

Rua Godofredo Viana, 1.300- Centro. CEP. 65901 - 480 - Imperatriz/MA. Fone; (99) 3528-4225
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Que a desclassificação da empresa licitante deve ser revertida porque o

equipamento apresentado pela Recorrente atende ao solicitado no Edital, sendo assim, única

forma de se recuperar a característica essencial da disputa.

A Recorrente aponta que pode ser verificado no descritivo enviado na

proposta e catálogos apresentados, o equipamento ofertado atende ao solicitado já que conforme

consta no site do fabricante que o equipamento pode ser configurado de acordo com a

solicitação e afirma que a própria fabricante que enviou para a mesma o descritivo para ser

utilizado na proposta e catálogo oficial.

Ao final, requer a reconsideração da Decisão de desclassificação para o

fim de classificação da Recorrente, de forma que esta possa prosseguir às etapas subsequentes

do referido Pregão.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

No dia 12 de abril de 2022, às 9hllmin, nas dependências da

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, por meio do Pregoeiro

que a este subscreve, deu-se início a sessão do Pregão Eletrônico 002/2022 - CSL/UEMASUL,

conforme disposto do Editai de licitação de fls. 543-640.

O certame fora realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão

Administrativa - SIGA, através do endereço eletrônico: www.compras.ma.gov.br, nos termos

do artigo 3®, do Decreto Estadual n° 36.160/2020 e do Instrumento Convocatório, sendo a

licitação do tipo "menor preço".

Aberta a sessão, antes da fase de lances, restou verificada a participação

de duas Licitantes, inicialmente identificadas de "Licitante 01" e "Licitante 02" para os itens

12 e 12.1, objetos do presente recurso administrativo, com disponibilização, pelo sistema,

apenas das informações lançadas pela participante em campos próprios, por meio do uso de

Rua Godofrcdo Viana, 1.300- Centro, CEP 65901 - 480 - Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225
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senha pessoal, a título de valor unitário e total da proposta, além da descrição do item,

marca/modelo e prazo de fornecimento, haja vista que a disponibilização da proposta escrita e

demais documentos que devem acompanhá-la, anexados pela Licitante só ocorre após a fase de

lance (disputa).

Registra-se que na fase de lances a Recorrente sagrou-se

provisoriamente vencedora de ambos os itens. Ato contínuo, passou-se a análise dos

documentos referente a proposta de preços e dos catálogos dos equipamentos que foram

anexados pela Licitante. Em seguida a sessão pública fora suspensa administrativamente para

encaminhar os referidos documentos para análise e emissão de parecer técnico por parte do

setor demandante.

Registra-se que no dia 03 de maio de 2022, às 14h:26min foi

protocolado nesta Comissão o Parecer Técnico emitido pelo setor demandante no qual

constatou a proposta provisoriamente vencedora para os itens 12 e 12.1 não atenderam as

especificações solicitadas em relação a capacidade de 350 L, e que segundo o catálogo on line

do fabricante é 342 L, divergindo do solicitado no processo.

Ao atestar a informação passada no parecer técnico, este Pregoeiro

diligenciou no site da fabricante e constatou a divergência evidenciado pelo setor técnico do

demandante, em seguida realizou a desclassificação da proposta de preços da Recorrente para

os itens 12 e 12.1 e em ato contínuo prosseguiu com a convocação do segundo colocado para

buscar a proposta mais vantajosa para a UEMASUL.

A Licitante manifestou intenção de recurso, alegando inicialmente que

o equipamento ofertado pela Recorrente atende ao solicitado em edital, uma vez que no site da

fabricante consta que o equipamento pode ser fabricado conforme solicitação.

Ressalta - se que este Pregoeiro diligenciou jimto a fabricante do

equipamento ofertado pela Recorrente por meio de comunicação encaminhada para o endereço

eletrônico informado no site da fabricante não obtendo resposta quanto a possibilidade de

alteração no que tange a capacidade do equipamento ofertado. Registra-se que a Recorrente não

RuaGodofredo Viana, 1.300- Centro. CEP. 65901-480 - Impcratriz/MA Fone: (99) 3528-4225
C.N.PJ 26.677.304/0001- 81 - Criada nos termos da Lei n". 10.525, de 03.11.2016
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comprovou em nenhum momento a comunicação realizada pela interessada para com a

fabricante na qual a mesma se compromete a realizar as adequações necessárias para

atendimento ao descritivo dos itens 12 e 12.1 do presente certame.

Vale destacar que os equipamentos em questão são indispensáveis para

contribuir e tomar mais eficiente as atividades desenvolvidas e proporcionar infraestrutura

laboratorial para docentes, discentes e para grupos de pesquisa desenvolverem melhor suas

atividades e atingirem suas metas e a demora na sua aquisição pode acarretar em prejuízos ao

semestre letivo.

Pelo exposto, com base nos princípios da supremacia do interesse

público, segurança jurídica e celeridade, este Pregoeiro entende que as razões recursais

apresentadas pelo Recorrente não servem como saneamento dos motivos expostos que

causaram a desclassificação da proposta de preços apresentadas para os itens 12 e 12.1, não

provendo, as suas razões recursais para fins de declarar a sua classificação para os itens 12 e

12.1 no Pregão Eletrônico n° 002/2022 - CSL/UEMASUL.

Frisa-se, por fim, que este Pregoeiro sempre age em detida observância

dos princípios que regem o procedimento licitatório, prezando pela isonomia, imparcialidade e

coerência em suas decisões, primando pela competitividade dos certames licitatórios bem como

a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Por todo o exposto, considerando a fundamentação exarada no presente,

em consonância com a legislação pertinente, com o instrumento convocatório, bem como os

princípios elencados no artigo 37, da Constituição Federal e artigo 3®, da Lei n° 8.666/93,

CONHEÇO o recurso administrativo interposto pela empresa CATIONLAB

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ao tempo que decido

pelo IMPROVIMENTO, mantendo assim, a sua desclassificação para os itens 12 e 12.1 do

Pregão Eletrônico n® 002/2022 - CSL/UEMASUL.

Encaminhe-se os autos à Procuradoria Jurídica da Universidade

Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL para emissão de Parecer.

Rua Godofredo Viana, 1.300-Centro. CEP. 65901-480- Impcratriz/MA. Fone: (99) 3528-4225
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Após, encaminhe-se os autos à Magnífica Reitora para apreciação do

Recurso interposto e posterior deliberação.

Imperatriz/MA, 26/05/2022.

CISCO Sá^ Costa Silva

Portaria n° 107/2022 - GR/UEMASUL

RuaOodofredo Viana, 1.300- Centro. CEP. 65901-480- bnpcratriz/MA. Fone: (99) 3528-4225
C.N P.J 26.677.304/0001- 81 - Criada nos termos da Lei n". 10.525, de 03.11.2016
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PARECER N° 0121/2022 - PROCURADORIA/UEMASUL

PROCESSO N° 097694/2021.

ORIGEM: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO
MARANHÃO - UEMASUL.

ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022-
CSL/UEMASUL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS
LABORATÓRIOS DO CCENT / UEMASUL.

1. RELATÓRIO

1.1 Trata-se de solicitação de análise jurídica acerca de Recurso
Administrativo interposto pela lícitante CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
PARA LABORATÓRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 38.419.205/0001-89, junto à
Universidade Estadual da Região do Maranhão - UEMASUL (fis. 1208-1209), nos autos
do Pregão Presencial em referência, objetivando reforma da Decisão do Pregoeiro,
que desclassificou a proposta de preços apresentada por inconformidade com o
previsto no instrumento convocatório.

1.2 Os autos em questão têm por objeto a aquisição de equipamentos,
materiais permanentes e materiais de consumo, para atender as demandas dos
laboratórios ligados ao CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E
TECNOLÓGICAS - CCENT, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, conforme solicitação, especificações e
justificativa constantes do respectivo Termo de Referência nos autos (às fis. 01/33 e
287/312-Anexo Ido Edital).

1.3 O processo foi instruído pelos documentos atinentes a fase preparatória
e externa nos termos do art. 3° e 4° da Lei 10.520/2002, contento 05 (cinco) volumes,
e 1214 páginas.

1.4 Consta resposta do pregoeiro ao Recurso as fis. 1210-1214, decidindo
pelo seu conhecimento e improvimento.

1.5 É o breve relatório. Passa-se a opinar.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, observa-se que o presente opinativo se refere estritamente ao
exame da legalidade e eventual procedência do Recurso em apreço, interposto pela
empresa Recorrente, em face da decisão proferida em sessão pública ocorrida em
12/05/2022 (fis. 1180/1181 v), conforme manifestação naquela oportunidade, e razões
escritas apresentadas, às fis. 1208/1209 dos autos do Pregão Presencial n° 002/2022-
CSL/UEMASUL.
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Desde já, observa-se que a presente opinião jurídica é emitida á luz dos

princípios que regem a Administração Pública e da norma vigente aplicável,
notadamente, a Constituição da República em seu art. 37, além da jurisprudência e
doutrina pertinentes. Registra-se que, tendo em vista atribuição institucional deste
Órgão, a análise aqui empreendida é de natureza eminentemente jurídica, e não
guarda qualquer consideração ou orientação de aspectos relativos à conveniência e
oportunidade dos atos da Administração.

Ressalta-se que o procedimento licitatório questionado é da modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, regido pela Lei 10.520/2002, com
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, e quanto ao caso em apreço faz-se as seguintes
considerações:

2.1. Preliminarmente - Dos Pressupostos de Admissibilidade

Antes de adentrar ao mérito do pleito da Recorrente, faz-se necessário
analisar se o Recurso Administrativo em exame preenche os requisitos legais de
admissibilidade.

No caso em questão verificou-se que na sessão que se deu no dia 12/05/2022,
o Recorrente manifestou interesse em recorrer da decisão que desclassificou sua
proposta. Ao final da sessão, o pregoeiro suspendeu os itens 12.0 e 12.1 e concedeu
o prazo de cinco dias que o licitante apresentasse as razões do recurso, encerrando-
se esse prazo no dia 17/05/2022.

Recurso protocolado em 16/05/2022 e assinado pelo sócio administrador.

Desse modo, resta conhecido o recurso, diante do atendimento aos requisitos
de admissibilidade.

2.2 Síntese das razões

Preenchido os requisitos de admissibilidade, prosseguimos com a análise das
razões do recurso interposto.

Alega o Recorrente, em suma, que a Decisão da Pregoeira, de
desclassificação da sua proposta deve ser reformada, tendo em vista que:

a) O "conforme pode ser verificado no nosso descritivo enviado na
proposta, e catálogos apresentados, o equipamento ofertado por
nossa empresa atende ao solicitado já que conforme consta no site
do fabricante o equipamento pode ser configurado conforme
solicitação e desta forma enviamos descritivo do Edital e foi a própria
fabricante quem nos enviou o descritivo para utilizarmos na proposta
e o catálogo oficial enviado por eles, conforme pode ser verificado
no rodapé do link..."
b) Requereu a reconsideração da decisão.
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Das razões apresentadas, em cotejo com o instrumento convocatório, e a
Legislação aplicável ao caso, deve ser analisado se a licitação deve ser processada
e julgada com observância de diversos procedimentos dispostos no art. 43, da Lei
8.666/93, dentre eles o de verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital.

Nos termos do Instrumento Convocatório, analisando as exigências e
especificidades dos itens 12.0 e 12.1, um dos elementos e informações que devem
conter na proposta é a capacidade em litros do equipamento.

Ressaita-se que em 12/04/2022, data de abertura da sessão, na fase de
lances, constatada a presença de duas licitantes, a Recorrente sagrou-se
provisoriamente vencedora referente aos itens 12.0 e 12.1, objetos do recurso. Nesse
passo, quando se passou para a fase de análise das propostas e dos catálogos dos
equipamentos pelo setor demandante, fora juntado parecer técnico informando que a
proposta não obedece, os termos exigidos no Edital.

Assim, com a juntada de parecer técnico em 03/05/2022, foi constatado que
a proposta oferecida pela recorrente, não atendia ao Edital/Termo de Referência,
especificamente quanto a capacidade do equipamento, o qual é exigido 350L e o
catálogo da proposta vencedora informa capacidade de 342L.

Por esta razão, com a juntada do parecer e comprovação da divergência pelo
pregoeiro, não poderia ser outra a decisão, senão pela desclassificação da proposta.

Assim, a fase que desclassificou a proposta do Recorrente, fora a fase de
verificação da conformidade com os requisitos do edital, a qual não houve
atendimento.

Pode-se dizer ainda que é facultado a Comissão em qualquer fase da licitação
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, nos termos do §3\ do art. 43 da Lei 8.666/93.

Convém informar que em atendimento ao disposto na norma o Pregoeiro
diligenciou junto ao demandante, parecer técnico, segundo consta nos autos, o qual
informa que a recorrente não atende aos requisitos do Edital em razão da capacidade
do equipamento, que deve ser de 350L. fato esse que deveria constar originalmente
da proposta.

Igualmente diligenciou o pregoeiro junto ao fabricante do equipamento
através do endereço eletrônico informado no site, entretanto não obteve retorno
que confirmasse as razões sustentadas pela Recorrente na ínterposição do
Recurso.

Portanto, cumprida a faculdade que dispõe o art. 43 da Lei 8.666/93.

' § 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
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Esclarece-se ainda que nos termos do art. 48 da supracitada Lei, serão
desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da
licitação, c/c o item 8.2 do Edital, no qual dispõe que a apresentação da proposta de
preços implica para o licitante a integral e incondicional aceitação de todos os termos
e condições do Edital.

Assim verifica-se que o Instrumento Convocatório é cristalino quanto aos
elementos que devem conter na proposta de preços, conforme item 7.1, b, bem como
quanto a exigência da conformidade em sua quantidade e especificação do objeto
com o Termo de Referência anexo ao Edital.

Convém ainda destacar que, se de fato havia a possibilidade de alteração na
configuração do equipamento, essa informação deve constar no catálogo com a
capacidade exigida iá aperfeiçoada, a fim de não restar dúvidas quanto a capacidade
do equipamento licitado, em atendimento ao princípio da legalidade e isonomta do
ato administrativo.

Assim, em análise na questão do mérito, concorda-se com a decisão do
Pregoeiro, haja vista que a Administração no curso do processo licitatóho não pode
se afastar, nem dos ditames legais, nem das regras por ela mesma estabelecidas no
instrumento convocatório, garantindo assim a segurança e a estabilidade das relações
jurídicas, e ainda assegurando o tratamento isonòmico entre os licitantes.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e com base nos fundamentos acima apontados, opina-se
pelo conhecimento e improvimento do recurso administrativo interposto pela licitante
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI,
inscrita no CNPJ n° 38.419.205/0001-89, tendo em vista as razões expostas

É o parecer, a ser submetido á consideração superior.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete da Magnífica Reitora.

Imperatriz - MA, 02 de junho de 2022.

Maria Ámoi^la Torres Ribeiro
Pro^adoria - UEMASUL

OAB/MA n° 7.859
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Gabinete da Reitoria, 06 de junho de 2022.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa licitante CATIONLAB

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI, inscrita no CNPJ n°

38.419.205/0001-89, referente a desclassificação da proposta de preços desta para os itens 12 e

12.1 do Pregão Eletrônico n° 002/2022-CSL/UEMASUL, cujo objeto é a aquisição de

equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo para atender as demandas dos

laboratórios ligados ao CCENT da UEMASUL.

Pelas razões expostas no Parecer Jurídico n°. 121/2022

PROCURADORIA/UEMASUL, de fls. 1.215-1.218, ratifico a decisão de fls. 1.210-1.214 do

Pregoeiro proferida no Pregão Eletrônico n° 002/2022-CSL/UEMASUL, referente a

desclassificação da Proposta de Preços da referida licitante, para os itens 12 e 12.1 em razão do

não atendimento ao descritivo constante no Termo de Referência no tocante a capacidade do

equipamento, conhecendo do Recurso, e no mérito, dando-lhe improvimento, para julgar

improcedente o Recurso Administrativo interposto.

Encaminhem-se os autos à Comissão Setorial de Licitação- CSL/UEMASUL para

prosseguimento do feito.

Profa. Dra. Lucüé^erpen-a Lopes Gonçalves
Reitera da UEMASUL

Mat. 00006698-02

Rua Godofredo Viana, 1,300- Centro, CEP, 65901-480-Imperatriz/MA, www.uemasul edu.br
C.N.P.J 26,677.304/0001-81 - Criada nos termos da Lei n°. 10,525, de 03.11,2016


