UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO

PROCESSO Nº

23076.060665/2019-11

À
Coordenação de Licitações - CL
AT Sérgio Marcelo
Conforme despacho no DOC 117 SIPAC, segue pronunciamento do setor técnico sobre a apresentação
de recurso e contrarrazão, ref. ao Pregão nº 13/2020 – ÁGUA MINERAL ENVASADA EM
GARRAFÕES DE 20 LITROS:
A peça de recurso interposto pela licitante ACM (já qualificada no processo) trata, em síntese, de 03
documentos apresentados pela recorrida licitante REALMIX (já qualificada no processo) e analisados
por este setor técnico:
1. CTF-CR IBAMA;
2. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA FONTE;
3. LAUDO BACTERIOLÓGICO.
Conforme destacado da peça de recurso:
“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.”

Previamente as considerações, destaca-se abaixo o dispositivo constante no subitem 9.11.3 do edital,
utilizado quando das análises das propostas pelo setor técnico, qual seja, a consulta aos sítios oficiais:
9.11.3. A comprovação das licenças, registros ou certificados apresentados poderão ser checadas através de
consulta aos sítios oficiais das respectivas entidades reguladoras.

Quanto ao CTF-CR IBAMA:
Em 22/04/2020 foi consultado o sítio oficial do IBAMA através do CNPJ da fonte apresentada na
proposta da recorrida licitante REALMIX e constatada a regularidade da GENESIS MINERAÇÃO no
cadastro técnico federal do IBAMA com validade até 19/06/2020, conforme depreende-se exigido no
citado subitem 1.10 do Termo de referência que resultou no edital deste processo licitatório.

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php
Quanto a LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA FONTE:
Atendo-se ao edital, em seu subitem 9.11.1.2, analisou-se a licença de funcionamento da licitante
como distribuidora, com data de validade até 09/10/2020 emitido pela secretaria de saúde do
município (DOC 87 SIPAC, pág 35), tendo sido constatado cumprido o requisito exigido neste
subitem.
“9.11.1. LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO da licitante, dentro da validade,
expedida pela agencia de vigilância sanitária federal, estadual ou municipal para o comércio de
água mineral. (Decreto nº 20.786, de 10 de agosto de 1998)
9.11.1.1. Caso a licitante seja a própria FONTE, a licença é expedida pela Secretaria
de Saúde do Estado.
9.11.1.2. Caso a licitante seja DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE, a licença é
expedida pela Secretaria de Saúde do Município. “

Não obstante a isto, apesar de não figurar objetivamente como exigência editalícia no
enquadramento da licitante como distribuidora, conforme já visto, a checagem ao protocolo de
renovação apresentado pela REALMIX (DOC 87 SIPAC, pág 37) foi constatado no sítio oficial
da APEVISA.

http://www.visa.pe.gov.br/ApendiceDocumentos/PesqSituacaoDocPortal.asp?cpfcnpj=12.823.906%2F0
001-95&varProtocolo=00068618-47
Quanto ao LAUDO BACTERIOLÓGICO:
Quanto a validade do documento:
As datas que constam no laudo são:
Data de amostragem 06/01/2020
Data de envase 06/01/2020
Data de validade 06/02/2020
Data de recebimento 06/01/2020
Data de ensaio 06/01/2020
Data do documento 09/01/2020
Data da assinatura digital 09/01/2020
Data de autenticação do cartório 10/01/2020
O campo “validade”, citado pela recorrente ACM, aparece logo abaixo do campo “envase” e refere-se a
validade da amostra em análise e não a validade do próprio documento (diligência a critério do

pregoeiro, caso pretenda que o próprio laboratório esclareça tal situação). Caso fosse como sugere a
recorrente, o documento teria validade de menos de 02 (dois) meses, contrariando a resolução, senão
vejamos: data do documento 09/01/2020 e data de validade 06/03/2020.
Como citou a própria recorrente, a validade do laudo é de 03 (três) meses, conforme art. 8º da referida
resolução CRH 10/09.
Portanto considerou-se o documento válido até 10/04/2020*, ou seja, 03 (três) meses a partir da data do
documento.
*levando-se em consideração contagem de prazos de processos administrativos, lei 9.784/99,
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme art. 66.
Não obstante este seja um documento que deve ser renovado de 03 em 03 meses, o documento foi
julgado válido confrontando-se a data de sua emissão 09/01/2020 e a data constante no comprasnet
como para entrega das propostas 07/04/2020, portanto, inferior a 03 (três) meses.
Outrossim, ainda que se considerasse a data de validade a partir da data do ensaio 06/01/2020, o último
dia de sua validade coincidiria com a data constante no comprasnet como para entrega das propostas
07/04/2020, portanto, dentro dos 03 (três) meses de validade.

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp
Da assinatura do documento:
No sítio oficial da ANVISA foi consultado o cadastro do laboratório que emitiu o certificado, a
QUALIÁGUA, e consta registrado em seu quadro, além de outros nomes, o da responsável técnica
GLÓRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, Engenheira Química registrada sob o CRQ 01.200.329.

http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p
_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2
Fview_content&_101_assetEntryId=267004&_101_type=document&redirect=http%3A%2F%2Fportal.
anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnorm
al%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D
0%26_3_keywords%3Dqualiagua%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearc
h%26_3_format%3D%26_3_formDate%3D1441824476958
Portanto restou evidenciado que quem assinou o laudo em questão foi um profissional habilitado
conforme a legislação pertinente.
Diante do atendimento de todos os demais requisitos do citado documento, inclusive quanto a contestada
validade, e tendo-se consultado e constatado ter sido o laudo assinado por profissional habilitado e com
registro profissional no respectivo conselho de classe, conforme exige a legislação pertinente, conclui-se
que pode ter havido tão somente erro formal quanto a subscrição, que deu-se de forma digital, não tendo
sido fundamento suficiente para invalidação do documento, conforme ponderações recomendadas nestes
casos.
Nesse sentido, orienta o TCU:
“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do
formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à

proteção das prerrogativas dos administrados (acórdão 357/2015-Plenário)”.

E ainda:
“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de
desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na
documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos
concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário)”.

Portanto foi considerado cumprido o requisito exigido para o laudo bacteriológico em questão.
Por fim, atendo-se ao edital e legislações pertinentes, e não tendo havido qualquer ato ilegal ou
desobediência aos princípios norteadores referidos na peça do recurso, restou aprovada a
proposta apresentada, salvo melhor juízo.
Submete-se às considerações do pregoeiro.

02 de junho de 2020.
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