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MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE 

PROCESSO LICITATÓRIO 28/2018 

PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 

 

DECIÇÃO DE RECURSO 

1. DO RECURSO 

Trata-se este da análise de recurso administrativo interposto pela empresa MAXI 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob n° 08.117.149/0001-67, sediada à Rua Ângelo Emílio Grando, 163, Aratiba – 

RS, contra decisão que determinou a empresa CASA CIRÚRGICA CHAPECÓ LTDA vencedora do 

item 15, “Bisturi Elétrico com no mínimo 100w de potência, com função bipolar e 

alarmes”, do pregão presencial em epígrafe, o qual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E  ELETRÔNICOS PARA EQUIPAR E 

MODERNIZAR A UNIDADE DE SAÚDE DE BANDEIRANTE. 

 

2. DOS FATOS 

Foi realizado no dia 25 de junho de 2018, com início às 8h30min, sessão pública do 

pregão presencial em epígrafe. A sessão de lances corria normalmente, até chegar aos lances do 

item 15 do edital. O representante da empresa recorrente declarou que apenas o seu produto 

atendia a exigência do Anexo I do Edital. Para o item em questão, tivemos as seguintes cotações 

classificadas para os lances: 

 

Empresa Class. Marca Preço 
Casa Cirúrgica Chapecó 1° TRANSMAI R$ 4.592,00 
Maxi Distribuidora 2° TRANSMAI R$ 5.100,00 
Cmed 3° TRANSMAI R$ 5.200,00 

 

Detalhe chave da discussão na sessão é a Cláusula Quinta do edital, a qual se refere à 

apresentação da proposta, onde foi exigido que para os itens que couber, a empresa licitante 

deveria apresentar o n° de registro da ANVISA do item cotado. 

 Observa-se que na proposta em si, não há diferença alguma nas cotações, com exceção 

do preço ofertado, sendo que todos indicaram a mesma marca. A questão observada pelo 

representante da empresa MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi de 

que os registros da ANVISA apresentado pelos licitantes, com exceção de sua empresa, 

indicavam o modelo BP-100, o qual segundo alegação do mesmo, não possui função bipolar. Na 

proposta de sua empresa constava o registro na ANVISA do modelo BP-150 de mesma marca, o 

qual atenderia as exigências do edital. 

Conforme descrição do item em questão: “Bisturi Elétrico com no mínimo 100w de 

potência, com função bipolar e alarmes”, pôde-se aferir a potência dos equipamentos 

ofertados, sendo que todos atendiam a potência mínima de 100w exigida. Quanto à questão da 

função bipolar, o pregoeiro optou por manter a rodada de lances conforme se apresentaram as 

propostas, sendo que não possui conhecimento técnico para aferir a questão e desclassificar 

todas as propostas, com exceção da recorrente deste.  
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Porém foi observada a exigência da função bipolar, conforme edital, sendo que a 

proponente vencedora ficaria estritamente vinculada ao edital, com a obrigatoriedade de 

entregar um produto conforme descrito, caindo sob a empresa a responsabilidade de sua 

cotação e quaisquer erros que possam ter ocorrido durante a formulação da mesma.     

O representante da empresa CASA CIRÚRGICA CHAPECÓ, única empresa melhor 

classificada que a recorrente manteve sua proposta.  

Iniciada a rodada de lances, o representante da empresa CMED prontamente declinou. 

Passada a vez à empresa Maxi Distribuidora, seu representante alegou que não poderia dar lance 

algum, afirmando que pelo preço ofertado pela Casa Cirúrgica, tratava-se do modelo BP-100 e 

que empresa alguma poderia entregar o modelo correto (BP-150) por aquele preço. A empresa 

Casa Cirúrgica não deu lance e sagrou-se vencedora do item pelo preço originalmente cotado, 

ciente da responsabilidade de sua proposta. 

 

3. DAS ALEGAÇÕES 

Em seu recurso, protocolado na data de 25/06/2018, a empresa MAXI DISTRIBUIDORA 

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, reforça a alegação do representante na sessão. Argumenta 

que o modelo BP-100 não atende a especificação do edital. Para tanto apresenta registro na 

ANVISA e catálogo de ambos os modelos, BP-100 e BP-150, comprovando a alegação. 

Comprovado que o modelo BP-100 não atende os requisitos, solicita que a administração 

anule seu ato de tornar a empresa CASA CIRURGICA CHAPECÓ vencedora do item 15. 

No entanto a empresa CASA CIRÚRGICA CHAPECÓ encaminhou à administração, 

documento deliberando sobre o ocorrido. Primeiramente discorre sobre a seriedade da empresa 

e comprometimento com a administração pública. Em seguida, esclarece que sua cotação refere-

se ao modelo BP-150, o qual atende totalmente os requisitos do edital. Alega ainda, que a 

apresentação do registro da ANVISA do modelo BP-100 tratou-se de equívoco. Desta forma, 

compromete-se a entregar o bisturi elétrico da marca TRANSMAI modelo BP-150 pelo valor 

aprovado na sessão de lances e relatado acima. Requer que seja indeferido o recurso da empresa 

MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e que seja mantida como 

vencedora do item. 

4. DA CONCLUSÃO 

Apresentadas as alegações e comprovações, fica comprovado que o modelo BP-100 não 

atende as exigências do Edital, por não possuir a função bipolar. O modelo BP-150 sim, atende os 

requisitos do edital, possuindo a função mencionada, de forma a atender a necessidade da 

Unidade Básica de Saúde de Bandeirante. 

Por estas razões, caberia perfeitamente a desclassificação da proposta da empresa CASA 

CIRURGICA CHAPECO. No entanto a mesma apresentou documento no qual se compromete a 

entregar o modelo BP-150, e declara que na cotação originalmente já era previsto este modelo. 

Consequentemente, não há razões que façam com que a administração proceda com a 

aquisição mais onerosa, pagando cerca de R$ 508,00 a mais, e desrespeitando o princípio 
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constitucional da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, princípio ao qual se 

destina o processo licitatório, sendo que será entregue o mesmo modelo, conforme exigências do 

edital.  

Ainda, pode-se se ressaltar que ao representante da empresa MAXI DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi dada oportunidade cobrir o preço da CASA CIRURGICA 

CHAPECÓ LTDA, sendo a oportunidade recusada prontamente, com a alegação de o preço ser 

inexequível.   Se acolhido seu recurso, a recorrente estaria sendo privilegiada, visto que lhe foi 

dado o direito de competir no preço em igualdade de condições.  

Desta forma, através deste opino pelo INDEFERIMENTO do pleito da empresa MAXI 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, mantendo como vencedora do item 15 

do pregão presencial 15/2018 a empresa CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA, devendo esta 

entregar o item da marca TRANSMAI, modelo BP-150, nos termo do edital do processo licitatório 

e conforme sua proposta de preços. 

 

Bandeirante-SC, 02 de julho de 2018. 

 

______________________________________ 

Rodrigo Andrei Gaidxinski 

Pregoeiro 

 

De acordo, Acolho integralmente o parecer do pregoeiro e DECIDO pelo não acolhimento 

do requerimento apresentado pela empresa Maxi Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda 

mantendo-se a empresa Casa Cirurgica Chapecó Ltda vencedora do item 15 do processo 

licitatório em epígrafe.  

 

Bandeirante-SC, 02 de julho de 2018. 

 

______________________________________ 

NEURI BIAZZI 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Bandeirante 
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