SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
(Processo nº 23076.060665/2019-11

Relativo os autos do Pregão Eletrônico nº 13/2020, destinado à a escolha da proposta
mais vantajosa para 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) campi da Universidade Federal de
Pernambuco, Base Administrativa do Curado/Comando da 7ª Região/Exército Brasileiro
(UASG 160225) e Parque Regional de Manutenção/7/Comando da 7ª Região Militar/Exército
Brasileiro (UASG 160200), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
Informo que, tempestivamente, houve apresentação de recurso, formulada pela
empresa: ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ
12.403.105/0001-70, contra a aceitação e habilitação no certame, para o item 01, da empresa
REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP. Houve apresentação de contrarrazão da
empresa REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP, CNPJ 00.446.627/0001-70.
Das alegações da única RECORRENTE:
ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Em sua peça recursal a RECORRENTE alega que:
“[..]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 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 físicoquímica 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 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 administraçãofixasse 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 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.”

Das alegações da RECORRIDA:
REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP
“[...]I – DOS FATOS SUBJACENTES
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional
susografado, a recorrida e outras licitantes, dele vieram participar,
após declaração que garantiu à recorrida a classificação de vencedora,
a empresa ACM Distribuidora e Comercio de Bebidas LTDA
entendeu e assim procedeu com um recurso contra a habilitação e
classificação da recorrida, conforme peça já composta ao processo,
com as seguintes razões.
I - Não teria atendido ao item 8.7.3;
II - Não teria atendido ao Item 9.11.1;
III - Certificado de regularidade do IBAMA vencido.
VI - Não teria atendido ao Item 1.10 do termo de referencia;
V – Por fim a intimidação e ameaça ao Digno Sr. pregoeiro.
II – TEMPESTIVIDADE.
Inicialmente, comprova-se a tempestividade das contrarrazões.
Conforme a Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 13/2020, a
data limite para registro de contrarrazão é 28/05/2020, em sintonia
com o artigo 4º, inciso XVIII, da lei 10.520/2002.
III – DAS RAZÕES DO CONTRA RECURSO
Inicialmente, é bom que se tenha em mente que a análise a ser feita
por este Pregoeiro deve se referir à habilitação Técnica da empresa

para executar o contrato, e não quanto à execução ou formalidade de
um laudo analítico ou informações sobre a situação de outras
empresas que não figura no processo.
Neste sentido observemos que o recorrente quando alegou, que o
laudo bacteriológico apresentado pela recorrida estar vencido, isto e
uma verdade, mas contrariar o item 8.7.3 do edital isto não condiz à
verdade dos fatos apresentados no processo, pois como diz a máxima
que,“E melhor pecar por excesso de que por falta”
I - A recorrida no intuído de atender ao item 8.7.3 apresentou para
atender a analise, FÍSICO-QUÍMICA o laudo do LAMIN que por si
só já resolveria todo o item, por se tratar de uma coleta geral que
atesta a qualidade e estrutura da fonte e seu produto principal que e a
agua mineral, levando em consideração que e orago federal
responsável pelas autorizações federais ligados ao ministério de minas
e energias, e órgão normativo consultivo, onde está respaldado pela lei
nº 7841/1945 alterado pelo decreto nº 7092/2010 e portaria do
ministério de minas e energia nº 247/2011.
Para a analise BACTERIOLÓGICA foi apresentado o laudo do ITEP,
um órgão estadual que também responderia por todo o item, e instituto
consultivo dos órgão ligados a qualidade e eficiência e tecnologia do
estado de Pernambuco, instituído pela portaria estadual nº 7282/1976,
ou seja, um órgão da esfera Federal e outro Estadua,l que não a o que
se questionar em seu formato ou execução, por tanto os laudo
apresentados em nada modificaria a decisão do pregoeiro pois foi
atendido o requisito em evidencia, toda via não vamos nos debruçar
no debate da resolução CRHNº 10/09 pois acreditamos que foi
perdido o objeto da discursão.
II- Na alegação do não atendimento ao item 9.11.1 Licença de
funcionamento, se fez necessário uma leitura nua e crua do item, então
vejamos:
“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. ” Ora; o
recorrente não se deu ao trabalho de ler o edital, pois tão somente
destacar que a licença de funcionamento da envasadora Gêneses esteja
com a validade expirada, no toca a letra editalícia em nada muda a
atual classificação, pois para que seja notado tal fato só nos basta fazer
uma indagação: Quem esta figurando no processo licitatório?
Resposta Gêneses Indústria e comercio de agua mineral!! Ou Real
Mix Comercio Varejista Ltda.- EPP!!
Para o atendimento do item 9.11.1 o edital especificou que para o
atendimento pleno teria que ser observado o subitem 9.11.1.1 e o
9.11.1.2, seguindo a linha de pensamento quem esta figurando no
processo e a Real Mix Comercio Varejista Ltda- EPP atual
classificada em 1º lugar, a qual acostou em seus documentos de
habilitação ao processo sua licença de funcionamento valido,
atendendo ao item em discussão, lembrando a máxima;
“E melhor pecar por excesso de que por falta”
A recorrida acostou também ao processo a titulo de compor ademais
seus documentos a licença da fonte Gêneses que se encontrava
vencida (14/03/2020), toda via acreditamos que a recorrente além de
não ler bem o edital também não analisou bem os documentos da
recorrida, pois foi conjuntamente anexado o respectivo protocolo
demostrando que se trata de mera formalidade anualmente executada.
Nunca e demais destacar que, por conta da atual situação de pandemia
que passa nosso estado, o País como um todo e ate o mundo por conta
do COVID-19, no dia 14/03/2020 foi publicado o DECRETO Nº
48.809, DE 14 DE MARÇO DE 2020, do governo do estado de

Pernambuco restringindo a mobilidade e funcionamento de empresa e
órgão que integram a administração publica, desta forma por exclusiva
conta desta situação foi dada entrada na renovação da licença, e isto
não se deu por qualquer irregularidade da fonte mais por validade
formal do documento, e partindo desse ponto os procedimentos para
renovação não se estende por mais de 15 dias em tempos normais,
mas, com essa pandemia esse processo ultrapassou os prazos habituas.
III – No tocante ao Certificado de regularidade do IBAMA vencido,
para iniciamos o debate no tocante a este trópico, cabe fazer uma
indagação: Em qual item do EDITAL esta exigindo o certificado do
IBAMA, para que o recorrente peça a inabilitação da recorrida?
Devemos volta à letra fria do EDITAL no termo de referencia item
1.10 que diz assim:
“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.”
Em momento algum se verifica a exigência da certidão de
regularidade ou comprovação de regularidade, o que diz e que o
produto “devem estar, no que couber” em conformidade com as
normas de entre outros órgãos o IBAMA, lembrando a já falada
máxima:
“E melhor pecar por excesso de que por falta”
De certo que a certidão apresentada pela recorrida esta fora de sua
validade, isto se deu por erro na preparação do arquivo de envio da
documentação, pois temos em posse uma certidão do IBAMA datada
de 19/03/2020 e emitida nesta mesma data com validade de
vencimento para o dia 19/06/2020, comprovando sua regularidade
junto ao órgão, que podemos apresentar, mas caso não aceitar possa,
solicitamos a exclusão do hol de documentos da habilitação a certidão
do IBAMA.
IV – Com referencia ao item 1.10 do termo de referencia, e flagrante a
falta da verdade nas alegações da recorrente no tocante a
irregularidade da envasadora Gêneses, como já foi demostrado acima
que por conta da situação de pandemia enfrentada pelo estando de
Pernambuco e pelo país não foi possível apresentar a renovada licença
anual de funcionamento, o que deve ser destacado que a mesma não
passou ou passa por qualquer impedimento por qualquer órgão
fiscalizado das esferas, Federal, Estadual ou Municipal, e que por um
erro no envio por parte da recorrida foi anexado certidão vencida do
IBAMA, mas que há época da abertura do pregão já se encontrava
uma certidão com validade que atesta a regularidade da envasadora
Gêneses.
No nosso entendimento tais alegações feitas pela recorrente e uma
denunciação caluniosa prevista no artigo 339 do código penal
brasileiro.
V – Por fim a intimidação e ameaça ao Digno Sr. pregoeiro, isto foi
como entendemos quando da narrativa descrita no ponto 28 da peça da
recorrente, tentando intimidar o pregoeiro com afirmações dos
gêneros “imagine todos os servidores e alunos ingerindo agua mineral
de uma indústria que se quer teve a diligencia de manter em dias as
condições documentais”
Da mesma forma quando a recorrente chama o principio da
VINCULAÇÃO, no ponto 35 de sua peça, coloca como ilegal a
atitude do Sr. pregoeiro e o ameaça a titulo de negar um dos baluartes
dos princípios fundamentais da administração publica que e a
VANTAJOSIDADE elencada no artigo 3º da lei 8666/93, não se pode
admitir tal atitude por parte de um licitante.
Com referencia ao principio da VINCULAÇÃO o digno Sr. pregoeiro
então deve ser reger pelo item 7.18 e o 7.28.2 do edital, sem se afastar
do que couber ao item 9.3 do edital, que faz lei entre as partes no
processo licitatório.
III – DO PEDIDO
Levando em conta a grandeza desta instituição e a importância que

tem a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO para nossa
empresa, pleiteamos o não conhecimento do tal recurso, e que siga a
macha processual para a finalização deste processo, devido a
inconsistência das alegações feita.
Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa
Pregoeiro reconsidere sua decisão de acatar este o recurso acostado
pela empresa ACM e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça
este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em
conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, observandose ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo
Nestes Termos
P. Deferimento
Real Mix Com. Varej. Ltda – EPP
Josenilson Nunes Delfino
Sócio Administrativo”

DA ANÁLISE DA PEÇA RECURSAL:
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 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 físicoquímica 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-debusca?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.g
ov.br%2Fresultado-debusca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%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 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 físicoquímica, 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.
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