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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
1. Em seu recurso, a recorrente, em suma, alega que a recorrida apresentou documentações contrariando os requisitos
editalícios, que sejam: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; Laudo de
resultado de análise bacteriológica sem o respectivo registro profissional exigido no Art. 7º, alínea “f” da CRH nº 10/2009;
que a empresa 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 estas: A Licença de Funcionamento com validade expirada, emitida pela Agência
Pernambucana de Vigilância Sanitária; e Certificado de Regularidade, emitido pelo IBAMA, expirado desde 27/02/2020.
2. Destaca-se que o subitem 9.11.3 do edital assim já prevê: “A comprovação das licenças, registros ou certificados
apresentados poderão ser checadas através de consulta aos sítios oficiais das respectivas entidades reguladoras.” Isto posto,
cabe à Administração promover as próprias diligências, a fim de dar mais celeridade ao certame. Desta forma, solicitada à
devida análise técnica ao setor responsável, este, conforme Doc. 118, ao analisar o Certificado de Regularidade do Ibama
assim se posicionou:
“[...]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.”
3. Então, em relação ao supracitado Certificado de Regularidade do IBAMA apresentado pela recorrida, consultado em
22/04/2020 pelo setor técnico demandante, com validade até 19/06/2020, como pode ser averiguado no seguinte link:
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php. Portanto, a alegação da recorrente a este
documento do IBAMA é improcedente, visto que tal documento era válido.
4. Em relação à Licença de funcionamento da licitante como distribuidora, novamente diligenciado o setor técnico, desta vez,
na fase de recursos, Doc. 118, este assim se pronunciou:
“[...]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. (Grifo nosso)
“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.
(Grifo nosso)
[...]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.”
5. Como a recorrida licitante é enquadrada, consoante supracitado subitem 9.11.1.2, como distribuidor representante, a
licença foi expedida pela Secretaria de Saúde do Município de Paulista - PE, Doc. 87, fls. 35 e, conforme apreciação do setor
técnico, é válida até a data de 09/10/2020. Ademais, a exigência editalícia é pertinente à licitante em questão, que está
enquadrada na categoria do subitem 9.11.1.2 do edital. Ressalta-se que para a “licitante” recorrida, conforme a licença
exigida é aquela do subitem 9.11.1.2. que é a emitida pela Secretária de Saúde do Município e, mais uma vez, a mesma está
válida até 09/10/2020, por consequência, à recorrida não se exigiu a licença constante do subitem 9.11.1.1 que é a expedida
pela Secretaria Estadual, que é, justamente, a emitida à licitante caso esta fosse a própria FONTE, que, objetivamente, não é
o caso. Tão importante e, por não constar como exigência editalícia à licitante em questão, no caso, a recorrida, foi anexado,
Doc. 87, fls. 37, protocolo de renovação de licença da fonte, que pode ser confirmado em: http://www.visa.pe.gov.br
/ApendiceDocumentos/PesqSituacaoDocPortal.asp?cpfcnpj=12.823.906%2F0001-95&varProtocolo=00068618-47.
6. Isto posto, cumpre que seja esclarecido que o julgamento objetivo visa afastar o administrador de adoção de critérios
subjetivos, ou próprios. Os critérios objetivos já estão dispostos no instrumento convocatório, para o legal e devido
julgamento de propostas. As decisões tomadas neste certame evitam qualquer interpretação subjetiva do edital, que
pudessem favorecer a um licitante, prejudicando os outros participantes, quebrando a balança da igualdade. A própria lei
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8.666/93, em vários de seus artigos, assim já prescreve:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. (Grifo nosso)
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (Grifo
nosso)
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
[...]
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante
vencedor;” (Grifo nosso)
7. Desta forma, no que tange à documentação exigida à licitante, que seja a enquadrada no subitem 9.11.1.2 do edital - a
Licença de Funcionamento de Distribuidora emitida pela Secretária de Saúde Municipal, conforme despacho do setor técnico,
Doc. 118, é válida e improcedente o argumento da recorrente.
8. Em relação à assinatura do documento emitido pela empresa QUALIÁGUA LABORATÓRIO E CONSULTORIA LTDA à Genesis
Mineração Indústria e Comércio LTDA, a recorrente, assim, pronuncia-se:
“[...]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.”
9. Conforme diligência realizada pelo setor técnico, Doc. 118, fls. 04 a 06, no sítio oficial da ANVISA, foi consultado o cadastro
do laboratório que emitiu o certificado, que seja a empresa QUALIÁGUA, constando registrado nos dados cadastrais desta
citada empresa, dentre outros nomes, da responsável técnica GLÓRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, Engenheira Química
registrada sob o CRQ 01.200.329, que pode ser acessado em: 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%2Fview_content&_101_assetEntryId=267004&_101_type=document&
redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fresultado-debusca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dqualiagua%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action
%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_formDate%3D1441824476958. Consequentemente, percebe-se
que o laudo foi devidamente assinado, digitalmente, por profissional habilitado e com registro profissional no respectivo
conselho de classe. Não aceitar tal assinatura seria um cristalino caso de rigor formal.
10. O artigo 43, § 3o, da Lei 8.666.93 prevê que:
“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.”
11. Diante disto, o setor técnico, prudentemente, diligenciou o site da ANVISA, onde se visou esclarecer, justamente, a
alegação da recorrente, em relação ao documento que estaria inválido, devido à eventual ausência de informações constantes
da responsável técnica, contudo, em face da suposta irregularidade aludida pela recorrente, coube à Administração a
promoção de diligências, onde foi confirmado que a profissional ora citada está devidamente habilitada e registrada no
Conselho Regional de Química. Diante disto, a eventual omissão, no documento em questão, de registro no respectivo
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Conselho de Classe, foi suprida pelo setor técnico desta UFPE, através de diligência que comprovou o respectivo registro e
habilitação Doc. 118, fls. 04 a 06, por conseguinte, é excessiva a desclassificação deste documento, no que concerne
especificamente à assinatura do profissional já aludido, pois não houve prejuízo à Administração, tampouco à competitividade
dos licitantes. Neste diapasão:
ACÓRDÃO TCU 357/2015
“[...]2. 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 2302/2012-Plenário
[...]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.”
12. Então, em relação alegação por parte da recorrente da nulidade do documento, referente à assinatura da profissional
supracitada, julgo, também, improcedente este argumento.
13. Quanto aos Laudos Bacteriológicos apresentados pela recorrida, foi diligenciado o setor técnico, Docs. 118 e 123 e
constatou-se:
“[...]o subitem 8.7.3 do edital é bem claro quando traz como data de validade para os laudos físico-químicos e bacteriológicos
exigidos, o prazo de validade de 03 (três) meses, conforme redação do art. 8º da resolução CRH 10/09, para empresas que
se enquadrem como de transporte e comercialização de água, como no caso se enquadra a recorrida licitante REALMIX, uma
vez que não é a fonte a própria licitante.
[...]Assim sendo, os referidos laudos do LAMIN (DOC 87 SIPAC, fls. 18-29) e do ITEP (DOC 87 SIPAC, fls. 32-34)
apresentados pela REALMIX, tem validade de 03 meses, ambos, para atendimento da exigência constante no já citado
subitem 8.7.3 do edital.
De fato, o referido laudo do LAMIN, é um laudo mais abrangente e engloba tanto a análise físico-química quanto a
bacteriológica, entretanto, apresenta data de início de análise em 29/03/19 (DOC 87 SIPAC, fl. 19) e data do documento
assinado em 27/05/2019 (DOC 87 SIPAC, fl. 22); esta última considerada quando da análise da proposta. Portanto, este
laudo, para os fins a que foi apresentado neste processo, foi considerado vencido nos 03 (três) meses seguintes, conforme
art. 8º CRH 10/09, ou seja, vencido desde 28/08/19. (Grifo Nosso)
O referido laudo do ITEP, contendo somente a análise físico-química, apresenta data de ensaio em 06/01/2020, que foi a data
considerada na análise deste documento. Ou seja, foi válido até 07/04/2020. (Grifo Nosso)
[...]a) Reitera-se que a data considerada como de validade do laudo bacteriológico emitido pela QUALIÁGUA foi contada a
partir da data constante no documento (09/01/2020), ou seja, válido até 10/04/2020” (Grifo Nosso)
14. Em relação aos laudos bacteriológicos enviados pela recorrida, na sessão pública, correspondente à data de abertura do
certame, em 20/04/2020 e, consoante exigência do subitem 8.7.3 do edital e art. 8o da Resolução do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CRH Nº 10/09, de 03 de dezembro de 2009, na qualidade de empresa enquadrada como de transporte e
comercialização de água, os laudos devem estar válidos por 03 (três) meses. Contudo, tais documentos: o laudo do LAMIN
venceu em 28/08/2019, o da QUALIÁGUA, levando-se em consideração as data de amostragem 06/01/2020, ou a data do
documento de 09/01/2020, fatalmente, na supracitada data de abertura do certame (20/04/2020), em observância ao prazo
de 03 (três) meses também estava vencido; o laudo do ITEP, cuja data de relatório do ensaio foi de 06/01/2020, válido até
07/04/2020, levando-se em conta o art. 66 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo na Administração Pública
Federal.
15. Em relação às alegações da recorrente julgo procedente, quanto à invalidade dos laudos apresentados pela recorrida, já
se levando em consideração, também, as respectivas contrarrazões que pleiteavam a suposta validade do laudo do ITEP.
16. Por fim, dar-se-á continuidade ao certame com a desclassificação da empresa REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP por não atender ao disposto do subitem 8.7.3 do edital, procedendo à convocação, em ordem de classificação, da licitante
remanescente melhor colocada, no item 01, deste pregão eletrônico 13/2020 - UFPE.
Em 04/06/2020
Fechar
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