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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020
ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, já qualificada nos autos do processo licitatório, por seu
procurador infrafirmado, com procuração anexa, endereço eletrônico emerson@pequenoebeltrao.com.br, vem,
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra decisão que declarou a
empresa REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA vencedora do certame, pelos fatos e fundamentos a seguir
expostos:
BREVE SÍNTESE DOS FATOS
1. A Universidade Federal de Pernambuco tornou público edital do Pregão Eletrônico nº 13/2020 objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, para
atendimento das necessidades das unidades administrativas e acadêmicas dos 03 (três) campus da
Universidade Federal de Pernambuco, Base Administrativa do Curado/Comando da 7ª Região/Exército Brasileiro
e Parque Regional de Manutenção/7/Comando da 7ª Região Militar/Exército Brasileiro, conforme especificações
constantes no instrumento convocatório.
2. Em 20/04/2020, data aprazada para início da sessão, após acirrada disputa de preços, a Recorrente obteve o
terceiro lugar na classificação para o Item 1.
3. No dia 20/05/2020, a empresa REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA., ora Recorrida, foi declarada
vencedora do certame, tendo sua proposta aceita e habilitada pela respeitada Comissão de Licitações.
4. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a empresa apresentou documentos em desacordo com os
requisitos obrigatórios previstos no instrumento convocatório, sobretudo o Laudo de resultado de análise
bacteriológica. Em síntese:
I. Apresentou Laudo de resultado de análise bacteriológica vencido desde 06/03/2020, contrariando o item
8.7.3 do Edital;
II. Análise bacteriológica realizada com data superior a 90 (noventa) dias da data de abertura do certame; e
III. Laudo de resultado de análise bacteriológica sem o respectivo registro profissional exigido no Art. 7º, alínea
“f” da CRH nº 10/2009;
5. Por seu turno, na data do certame, a indústria de águas Gênesis Mineração Indústria e Comércio LTDA.,
fabricante do produto ofertado pela empresa Recorrida, apresentava patentes irregularidades perante os órgãos
ambientais e sanitários, o que colide frontalmente com o disposto no item 1.10 do Termo de Referência. Dentre
as irregularidades, destacam-se:
IV. A Licença de Funcionamento com validade expirada, emitida pela Agência Pernambucana de Vigilância
Sanitária; e
V. Certificado de Regularidade, emitido pelo IBAMA, expirado desde 27/02/2020.
6. Nesse sentido, em face da ilegal aceitação e habilitação da empresa Recorrida, não restou alternativas a este
licitante senão pela impetração do presente recurso administrativo.
DAS RAZÕES RECURSAIS
7. Após conferência dos documentos de habilitação acostados, constata-se que a empresa Recorrida
descumpriu normas expressas no instrumento convocatório do certame e na legislação sanitária
infraconstitucional.
8. De acordo com o edital, a empresa que ofertasse o menor lance deveria apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos:
8.7. Deverá ser enviada, juntamente com a proposta:
[...]
8.7.3. RESULTADO DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DENTRO DA VALIDADE, conforme
ANVISA e CRH Nº 10/09, de 03 de dezembro de 2009;
Art. 8º - O prazo de validade para a análise físico-química será de um ano enquanto para a análise
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bacteriológica esse prazo será de 06 (seis) meses para qualquer usuário EXCETO PARA EMPRESAS DE
TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DA ÁGUA PARA AS QUAIS O PRAZO SERÁ DE 03 (TRÊS) MESES.
(Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH Nº 10/09, de 03 de dezembro de 2009).
9. A disposição é clara, objetiva e lega: para ter sua proposta aceita, a empresa deveria comprovar resultado
de análise físico-química e bacteriológica DENTRO DA VALIDADE.
10. A Recorrida enviou os documentos comprobatórios referentes a análise físico-química, expedidos pela CPRM
e pelo ITEP. Entretanto, no tocante a análise bacteriológica, apresentou documento com a VALIDADE VENCIDA,
conforme laudo emitido pela QUALIÁGUA abaixo:
11. A data prevista para apresentação da proposta e dos documentos de habilitação foi o dia 20/04/2020.
Inobstante a isso, a Recorrida apresentou, sorrateiramente, resultado de análise bacteriológica expirado desde
o dia 06/03/2020, conforme se verifica na documentação anexa.
12. Veja, Ilmo. Pregoeiro, que, por razões técnicas e/ou sanitárias, o próprio laboratório de análise que emitiu o
laudo declarou que o resultado seria válido até o dia 06/03/2020!
13. Tal motivo, per si, já seria suficiente para desclassificação da licitante. Todavia, apenas por amor ao debate,
cumpre demonstrar que a Recorrida não se furtou em cometer outras irregularidades, senão vejamos:
14. O art. 8º da Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos nº 10/2009 (CRH Nº 10/09 de 03 de
dezembro de 2009), estabelece que para as empresas de transporte e comercialização de água o prazo de
validade da análise bacteriológica é de 03 (três) meses:
Art. 8º - O prazo de validade para a análise físico-química será de um ano enquanto para a análise
bacteriológica esse prazo será de 06 (seis) meses para qualquer usuário exceto para empresas de transporte e
comercialização da água para as quais o prazo será de 03 (três) meses. (Resolução do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CRH Nº 10/09, de 03 de dezembro de 2009).
15. Com efeito, a resolução acima coaduna-se perfeitamente com o previsto no Código Nacional de Águas
Minerais (Decreto-Lei nº 7.841/45), que também estabelece a realização de exame bacteriológico a cada 3
(três) meses:
Art. 27. Em cada fonte em exploração regular, além da determinação mensal da descarga e de certas
propriedades físicas e físico-químicas, será exigida a realização de análises químicas periódicas, parciais ou
completas, e, no mínimo, uma análise completa de três em três anos, para verificação de sua composição.
Parágrafo único. Em relação às qualidades higiênicas das fontes serão exigidos, no mínimo, quatro exames
bacteriológicos por ano, um a cada trimestre, podendo, entretanto, a repartição fiscalizadora exigir as análises
bacteriológicas que julgar necessárias para garantir a pureza da água da fonte e da água engarrafada ou
embalada em plástico. (Redação dada pela Lei nº 6.726, de 1979)
16. Inevitavelmente, na data de abertura do certame, o laudo apresentado pela Recorrida, além de vencido,
ultrapassa o prazo previsto acima.
17. Ademais, observando o Laudo Bacteriológico, dessume-se que, além dos motivos explanados, o mesmo
carecia de validade pela ausência de requisito fundamental. Conforme art. 7º, alínea “f” da CRH nº 10/09, um
dos requisitos de validade do Laudo é a indicação do registro profissional do técnico que realização a análise:
Art. 7º - Para coleta e realização das análises definidas nos artigos anteriores, deverão ser cumpridos os
seguintes procedimentos:
[...]
f) Os laudos das análises deverão ser assinados por técnicos responsáveis – químicos ou engenheiros-químicos
para análise físico-química e biólogos, químicos ou engenheiros-químicos para análise bacteriológica CONSTANDO O RESPECTIVO REGISTRO PROFISSIONAL assim como a metodologia utilizada e o local da coleta
da água.
18. Ora, o documento (vencido) enviado pelo licitante sequer indica o número do registro profissional da
técnica que realizou a análise bacteriológica, constando apenas o nome e o CPF da Profissional (Glória Maria de
Souza Antunes). Não se sabe, até mesmo, se a profissional é química, bióloga, engenheira, enfermeira,
professora ou advogada.
19. De acordo com a Resolução que regula esse tipo de atividade, descrita alhures, o laudo apresentado pela
Recorrida É INVÁLIDO, por ausência de pressuposto obrigatório para validação do mesmo.
20. Em face disso, o laudo apresentado além de expirado é inválido e jamais poderia ter sido aceito no presente
certame, uma vez que não atende a exigência do subitem 8.7.1 do Edital e tampouco a Resolução do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CRH Nº 10/09.
21. Nesse sentido, datíssima vênia, houve por parte do respeitado Pregoeiro um equívoco na exegese das
cláusulas editalícias.
22. Por outro lado, ad argumentandum tantum, cumpre salientar que a fabricante do item ofertado pela
Recorrida estava irregular perante os órgãos sanitários. E embora não houvesse exigência expressa no Edital, a
ausência de conformidade perante as normas e registros exigidos no IBAMA e ANVISA, contraria o disposto no
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Item 1.10 do Termo de Referência:
1.10. Os itens devem estar, no que couber, em conformidade com as normas e registros exigidos: IBAMA,
ABNT, INMETRO, ANVISA etc. compulsoriamente e/ou expressos neste TR, Edital e anexos.
23. Conforme se verifica nos autos, tanto o Certificado de Regularidade (CR) emitido pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente – IBAMA, quanto a licença de funcionamento da indústria, emitida pela Agência Pernambucana
de Vigilância Sanitária restavam vencidas na data de abertura do certame.
24. Insta esclarecer que, de acordo com art. 534 do Decreto 20.786/98, é ilegal o funcionamento de empresas
que estejam sem licença sanitária válida.
Art. 534 - São infrações sanitárias, além das previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20.08.77, ou
legislação posterior:
IV - Instalar ou fazer funcionar, sem licença sanitária emitida pelo órgão sanitário competente, estabelecimento
industrial, comercial ou de prestação de serviços; - Pena: advertência, interdição, recisão de contrato e/ou
multa;
25. No mesmo sentido, o art. 431 dispõe que tais estabelecimentos só poderão exercer atividades com licença
de funcionamento expedida pelo órgão sanitário competente, no caso a APEVISA. Todavia, a licitante limitou-se
a enviar apenas o comprovante do protocolo de pedido de renovação da licença, sendo que a mesma já estava
expirada desde 14/03/2020.
26. Certamente, nesse tipo de atividade, há um cuidado maior dos órgãos sanitários com relação às empresas
que comercializam água mineral, onde há uma série de exigências e condições que servem para atestar sua
regularidade.
27. Outrossim, é de fundamental importância o transporte dos garrafões envasados, a fim de evitar a
contaminação das embalagens e, consequentemente da água mineral. O veículo deve estar limpo, sem odores
indesejáveis, livre de vetores e pragas urbanas, dotado de cobertura e proteção lateral limpas, impermeáveis e
íntegras, a fim de evitar a contaminação. Jamais deve permanecer com os motores dos veículos ligados durante
a operação, sob pena de poluir a água com gases de combustão, gás liquefeito de petróleo e outros produtos
potencialmente tóxicos.
28. Ilmo. Pregoeiro, imagine todo o efetivo de servidores e alunos ingerindo água mineral de indústria que
sequer teve a diligência de manter em dia as condições e os documentos sanitários obrigatórios, fornecida por
licitante que se omite quanto a ausência de regularidade e potabilidade da água que comercializa, que não se
furta a vender produto com laudo bacteriológico vencido. Que não dá a mínima para o edital da licitação e visa
apenas o lucro e nada mais.
29. A UFPE não deve permitir que empresa que apresentou laudo vencido, dentre tantas outras irregularidades,
seja a principal fornecedora de água mineral do órgão!
DA VINCULAÇÃO DO PREGOEIRO AO EDITAL
30. Em que pese a competência técnica da respeitada Comissão de Licitações, o ato do Ilmo. Pregoeiro feriu de
morte os princípios da legalidade, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório.
31. É importante frisar que a vinculação ao Edital deve ser obedecida tanto pelos licitantes quanto pelos
agentes da Administração, não cabendo discricionariedade onde a norma é expressa, conforme se depreende
no art. 41 da Lei de Licitações:
Art. 41 – “A vinculação ao Edital a que estão adstritas as partes é de natureza material e formal”
32. À Administração não é permitido fazer exigências não previstas no instrumento convocatório nem deixar de
exigir aquilo que fora prescrito nele. Os licitantes, por sua vez, devem apresentar os documentos e as
propostas nos exatos termos estabelecidos no instrumento convocatório.
33. Eis o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, prescrito na Lei n° 8.666/93 de modo enfático,
em várias passagens dela, destacando-se o caput do seu art. 3° e o caput do seu art. 4. Aliás, esse último
dispositivo é bastante claro e direto ao afirmar que “a Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
34. O Princípio da Vinculação ao Edital condiciona a administração pública, precisamente aos procedimentos
licitatórios, com o escopo de reprimir julgamentos descabidos, afastando teses subjetivas ou de inadvertidas
restrições.
35. Há de se imaginar que o ato do Ilmo. Pregoeiro visou atender ao interesse público em contratar a empresa
que fornecesse o item no valor mais “vantajoso” à administração pública, porém, acabou por violar o disposto
no Edital de contratação, lembrando-se que o Edital faz-se a Lei do referido processo. Eis que, com efeito, o
princípio da vinculação ao Edital tem aplicação para ambas as partes, como deixou assentado Hely Lopes
Meirelles :
“[..]a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a administração
fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na
realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo
com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula a seus termos tantos os licitantes com
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a Administração que o expeliu (art. 41).” (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Malheiros, 2003, p. 266)
36. Destarte, a flexibilidade característica da modalidade de licitação do pregão eletrônico não pode ferir o
princípio da isonomia e da legalidade. Foi o que ocorreu, a aceitação do laudo bacteriológico vencido e inválido,
além de aceitar e habilitar produto de fabricante irregular, ofendeu o princípio da isonomia no processo
licitatório, conforme já referido em linhas pretéritas.
37. Dessa forma, a violação ao princípio da isonomia está configurada, não cabendo ao pregoeiro aceitar
documentos que contradiz o disposto no instrumento convocatório. De acordo com o TCU:
‘A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.’ O edital, nesse caso, torna-se lei entre as partes. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é
afeto, o da inalterabilidade do instrumento convocatório. De fato, a regra que se impõe é que, após publicado o
edital, não deve mais a Administração promover-lhe alterações, salvo se assim o exigir o interesse público.
Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade administrativa, bem como ao primado da segurança
jurídica. ACÓRDÃO Nº 3029/2014 - TCU – Plenário
“A administração deve se ater às condições fixadas no edital,' ao qual se acha estritamente vinculada', sob pena
de afrontar o basilar princípio da isonomia, insculpido no art. 3º desta lei” (TC – 014.624/97-4 –TCU).
38. Logo não há que se falar em justa classificação, pois o Pregoeiro, data vênia, ao classificar a empresa
Recorrida, deixou de atentar para norma expressamente estabelecida no instrumento convocatório.
39. Nessa esteira, os princípios da legalidade e isonomia, aplicado às licitações públicas, obriga, o que é óbvio,
que sejam respeitadas as normas regentes do processo. Neste viés, não restam dúvidas quanto à necessidade
de reforma da decisão que classificou e habilitou as empresas Recorridas.
Diante do exposto requer a empresa Recorrente que:
I. Seja conhecido e provido, em sua totalidade o presente recurso, nos termos em que foi proposto.
II. Que seja revista a decisão que classificou e habilitou a empresa REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA. no
ITEM 01, permitindo a continuidade no processo.
Nestes termos, pede deferimento.
Fechar
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