ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ILMO. SR. PREGOEIRO ANTÔNIO BRITO MANTOVANI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

KONICA

MINOLTA

HEALTHCARE

DO

BRASIL

INDÚSTRIA

DE

EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com
sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova
Lima, Minas Gerais, CEP – 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº
71.256.283/0001-85, vem, respeitosamente, perante V. Sa., com fulcro
na alínea “b“, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93 e nos
termos do item 13 – 13.3, do respectivo edital, já manifestada em
ata sua intenção de interpor recurso, apresentar, dentro do prazo
legal/normativo, suas RAZÕES DE RECURSO/MEMORIAIS contra a decisão
dessa digna Comissão de Licitação que classificou indevidamente a
proposta

da

licitante

CHROME

TECNOLOGIA

COMÉRCIO

IMPORTAÇÃO

E

EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, a fim de que ao final seja a Recorrida
declarada desclassificada por ter apresentado proposta inadequada e
incompleta que desatende o edital e, por via de consequência, a
Recorrente declarada vencedora do certame, o que faz declinando os
motivos de seu inconformismo no articulado a seguir.
I – DA TEMPESTIVIDADE:
Nos

termos

do

subitem

13.3

do

Edital,

o

prazo

para

apresentação dos memoriais de recursos é de 03 (três) dias úteis
contados do fim da sessão de julgamento das propostas da licitação.
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A sessão de julgamento do presente certame terminou em
02/10/2018 (terça-feira), de modo que o prazo para apresentação das
razões de recursos iniciou em 03/10/2018 (quarta-feira) e findará
em 05/10/2018 (sexta-feira).
Assim,

protocolado

na

presente

data,

não

resta

dúvida

quanto à tempestividade do presente recurso.
II – DOS FATOS
Atendendo à convocação do respeitável órgão para o certame
supramencionado,

veio

a

Recorrente

dele

participar

com

outras

licitantes, pelo que apresentou proposta para o item único - 01 (um)
Mamógrafo, para utilização na Unidade de Atenção Especializada em
Saúde: Ambulatório Saúde da Mulher., almejando ser contratada.
Sucede que, conforme consta em ata, a licitante CHROME
TECNOLOGIA

COMÉRCIO

IMPORTAÇÃO

E

EXPORTAÇÃO

EIRELI

-

ME,

ora

Recorrida, apresenta proposta genérica e inadequada, com ficha
técnica:
i)

Incorreta: pois informa que o mamógrafo ofertado é
digital, sendo que o edital solicita um mamógrafo
analógico, em claro descumprimento do edital;

ii)

Inadequada: pois a proposta da Recorrida não contempla
um acessório exigido expressamente no descritivo do
objeto,

qual

seja,

o

filtro

de ródio

para

mamas

densas, violando o que determina o subitem 9.2 do
instrumento convocatório.
Nesse sentido, essa Recorrente foi diretamente prejudicada
pela

classificação

contrário

ao

licitatórios

indevida

edital,
–

em

da

Recorrida,

nitidamente

especial

o

nulo
da

e

o

que configura

que

vinculação

convocatório.

Rua Star, 420 – Jardim Canadá – Nova Lima – MG – CEP 34007-666
Contato: +55 31 3117 4400 – www.konicaminolta.com.br

viola
ao

ato

princípios
instrumento

Essas violações implicam em nulidade de todos os atos
posteriores

à

classificação

da

Recorrida,

dentre

os

quais

a

participação na rodada de lances e a aplicação do desempate em favor
de microempresa (subitem 8.13 do edital) da licitante declarada
vencedora do certame, ora Recorrida, pois essa descumpre o que
determina o edital face a ausência de informação suficiente para
classificação da proposta.
Assim, pelo presente instrumento vem expor as razões de seu
recurso.
III – DAS RAZÕES DA REFORMA
III. 1. Do descumprimento do subitem 9.2 do edital – ausência de
informações suficientes para classificação da proposta
Ilustre Comissão, como é sabido, o Edital nº 126/2018
expressa

com

clareza,

no

item

9,

as

condições

que

devem

ser

observadas por todos os proponentes para a classificação da proposta
no sistema eletrônico, conforme se demonstra:

Note-se que o subitem 9.2 do referido edital determina que
a ficha técnica deverá, obrigatoriamente, conter as especificações
técnicas

do

equipamento

ofertado

pelo

proponente,

desclassificação da licitante.
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sob

pena

de

No presente caso a licitante que foi declarada vencedora do
certame, ora Recorrida, apresentou proposta de preços com ficha
técnica

incorreta,

pois

oferta

mamógrafo

DIGITAL,

sendo

que

o

descritivo contido no edital é de um mamógrafo ANALÓGICO, conforme
se demonstra:
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Ainda mais grave que isso, ressalta-se que a ficha técnica
também se encontra inadequada, pois a proposta da Recorrida NÃO
contempla

um

acessório

exigido

expressamente

no

descritivo

do

Edital, qual seja, o filtro de RÓDIO para mamas densas, conforme se
verifica nos autos do processo licitatório e no excerto supra.
Os filtros para equipamentos de mamografia são responsáveis
por impedir que os fótons do feixe de raio-X de baixa e alta energia
- que não oferecem benefício para o diagnóstico - prejudiquem a
formação da imagem e atinjam o paciente, o que pode representar
significativo risco à saúde se somado à dose de radiação recebida.
No presente caso, o filtro de Ródio é indicado em exames de
mamas espessas ou densas, pois os fótons do feixe de raio-X são mais
penetrantes, para o fim de fornecer uma redução significativa da
dose de radiação - superior a 40% - e também reduzir o tempo de
exposição - superior a 25% - daqueles que seriam utilizados pelo
filtro padrão de Molibdênio.
Portanto, o objetivo principal da utilização de filtro de
Ródio é reduzir a dose de radiação para pacientes que possuem mamas
densas, a fim de garantir segurança e qualidade de imagem.
Por outro lado, a Recorrente apresentou proposta oferecendo
equipamento (Delicata 10) que também não possui o filtro de ródio
como padrão, mas que foi acrescentado em proposta para o fim de
cumprir estritamente com todos os termos do edital, conforme se
demonstra:
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Implica dizer que o custo associado a disponibilização do
filtro de ródio, incluso na proposta da Recorrente, corresponde a
aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com isso, questionase também o preço apresentado em proposta pela Recorrida, vez que
sua ficha técnica não contempla um acessório de expressivo valor.
Desse modo, uma vez que a Recorrida oferta um equipamento
indicado como DIGITAL e que NÃO contempla informações obrigatórias
de

um

acessório

expressamente

exigido

no

edital,

o

caráter

competitivo do certame também foi diretamente prejudicado, ferindo
normas e princípios licitatórios – como o princípio da igualdade
entre os licitantes e o princípio da boa-fé.
Salienta-se o que determina o Decreto nº 5450/2005, em seu
artigo 2º, §2º:
Art. 2º (...) §2º Para o julgamento das propostas, serão
fixados critérios objetivos que permitam aferir o menor
preço,

devendo

execução

do

especificações
desempenho

e

ser

considerados

os

prazos

contrato

e

do

técnicas,

os

parâmetros

de

qualidade

e

as

para

fornecimento,
mínimos

demais

a
as
de

condições

definidas no edital. (destaques nossos)

Sendo assim, se a Administração Pública tiver conhecimento
da ausência de requisito obrigatório de classificação, como no
presente caso, deverá adotar as providências cabíveis, sob pena de
incorrer em nulidade do certame por descumprimento do edital e das
normas licitatórias.
Nesse sentido essa Recorrente se manifestou para demonstrar
esse impedimento objetivo à Administração Pública, fazendo constar
no sistema eletrônico, conforme se colaciona:

Rua Star, 420 – Jardim Canadá – Nova Lima – MG – CEP 34007-666
Contato: +55 31 3117 4400 – www.konicaminolta.com.br

Por essa razão, ante a irregularidade na apresentação da
ficha

técnica

na

proposta,

que

descumpre

o

edital,

a

empresa

Recorrida não poderia ter sido declarada vencedora do certame, vez
que seu

impedimento

objetivo

para

classificação

já

havia

sido

comunicado previamente pelo representante da Recorrente.
Desta

forma,

a

licitante

recorrida

não

atendeu

aos

requisitos necessários para se sagrar vencedora do presente certame,
o

que,

de

per

si,

enseja

sua

desclassificação

e

consequente

declaração de vitória à segunda colocada, qual seja, a recorrente.
III.2.

Da

violação

ao

princípio

da

vinculação

ao

instrumento

convocatório
O atendimento às exigências editalícias é requisito básico
para a participação em qualquer certame licitatório, e mais ainda,
para a classificação de propostas dos licitantes nesse procedimento.
A

inobservância

Administração

Pública

no

das

especificações

momento

de

do

homologar

Edital

as

pela

propostas

e

classificar as licitantes é fato hábil a anular todo o procedimento
de

licitação

por

violação

aos

princípios

da

vinculação

ao

instrumento convocatório e ainda, da impessoalidade.
Nesse diapasão, o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório

possui

extrema

relevância,

vinculando

Administração, como também os administrados.
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não

só

a

É o que determinam os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/93. Citem-se:
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.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas
e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
(...)
XI – a vinculação ao edital de licitação ou o termo que
a dispensou ou a exigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor. (destaques nossos)

Nos ensinamentos de Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o
instrumento convocatório “é a lei do caso, aquela que irá regular a
atuação tanto da Administração Pública quanto dos licitantes”.
Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações,
e

enfatizado

pelo

art.

41

da

mesma

lei

que

dispõe

que

‘a

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao

qual

se

acha

estritamente

vinculada”

(Curso

de

Direito

Administrativo, 2007, p. 416).
Em mesmo sentido posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
PREGÃO.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
NÃO
CUMPRIDO.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem
entendeu
de
forma
escorreita
pela
ausência
de
cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o
procedimento licitatório é resguardado pelo princípio
da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no
art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à
Administração o descumprimento das normas contidas no
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edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme
explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia
autenticada da publicação no Diário Oficial da União do
registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve
ser o documento apresentado para que o concorrente supra
o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo
tal
raciocínio,
se
a
empresa
apresenta
outra
documentação - protocolo de pedido de renovação de
registro - que não a requerida, não supre a exigência
do edital. Aceitar documentação para suprir determinado
requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o
princípio da igualdade entre os licitantes. (STJ. REsp
1178657) – Sem grifos no original.

Em

consequência

dessa

desobediência

ao

instrumento

convocatório, a proposta da Recorrida não poderia ser classificada,
sob pena de ferir princípios que devem reger qualquer certame
licitatório,

como

o

princípio

da

vinculação

ao

instrumento

convocatório, da igualdade entre os licitantes e da impessoalidade.
Por todo o exposto, em atenção aos princípios que norteiam
os procedimentos licitatórios e a legislação em vigor, após a devida
desclassificação da proponente Recorrida, essa Recorrente deve ser
declarada vencedora do presente certame, sob pena de, preservandose os atos ilegais que ensejam a nulidade do procedimento, dar ensejo
a

mandado

de

segurança

para

anular

o

presente

procedimento

licitatório.
IV – CONCLUSÃO:
Diante de todo exposto, requer se digne vossa senhoria a:
a) O recebimento do presente recurso administrativo com efeito
suspensivo previsto em lei;
b) REFORMAR a decisão que declarou vitoriosa a licitante Recorrida
- CHROME TECNOLOGIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI –
ME - com sua consequente desclassificação, bem como homologação
da empresa Recorrente – KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
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INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. - como vencedora do
item,

sob

pena

de

nulidade

de

todo

o

certame;

Termos em que pede deferimento.
De Nova Lima/MG p/ Novo Horizonte/SP, 05 de outubro de 2018.

_______________________________________
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/MF nº71.256.283/0001-85
Naoki Kobayashi
Representante Legal
CPF: 239.997.748-35
RNE: G383895-F
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