
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2021 FMS 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS 

CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA DE 

REFERÊNCIA. 

RECORRENTE: IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 

 

I. RELATÓRIO 

 

O Município de Timbó/SC, através do Fundo Municipal de Saúde (localizado na Rua 

Aracaju, n.º 60, Centro), CNPJ n.º 10.422.955/0001-53, representado pela Secretário de Saúde 

e Assistência Social, Sr. Alfredo João Berri, lançou processo licitatório Edital de Pregão 

Presencial SRP nº 03/2021 FMS, tendo como objetivo a aquisição de materiais odontológicos 

destinados aos consultórios das unidades de saúde da família e policlínica de referência, 

conforme Termo de Referência anexo ao instrumento convocatório. 

 

Em 04/03/2021, ocorreu a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação, momento no qual a 

Recorrente foi desclassificada por “não apresentar informações complementares, não 

apresentando o Credenciamento conforme o edital”, conforme a ata da sessão pública.  

 

A Recorrente interpôs recurso em 11/03/2021, alegando, em síntese, que não era 

obrigada a apresentar o credenciamento, participando apenas com o valor de sua proposta, o 

que não é motivo para desclassificá-la do certame. Aduz que, ao invés do credenciamento, 

entregou a declaração do Anexo III do Edital, conforme exigido no item 5.7.1. Ao final, pugna 

pela reforma da decisão do pregoeiro que a desclassificou do certame. 

 

Intimadas a oferecerem contrarrazões, nenhuma licitante o fez. 

 

É o breve relato dos fatos. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 



 

Em relação ao credenciamento, prevê o Edital: 

 

5.7 - A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação do presente edital 

(modelo do Anexo III), assinada por representante legal da empresa, 

podendo ser feita também oralmente quando houver representante 

devidamente credenciado.  

 

5.7.1 - Caso a licitante opte por não realizar credenciamento, deverá 

apresentar a declaração constante do Anexo III no envelope de 

Proposta. 

 

Da documentação acostada aos autos pela empresa, verifica-se que a mesma 

apresentou sua proposta desacompanhada do credenciamento, o que é permitido pelo Edital, 

no entanto havia a necessidade de apresentar a declaração constante do Anexo III do Edital, 

conforme item 5.7.1 supra. A Recorrente apresentou somente declaração comprometendo-se a 

cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas 

pela Administração. 

 

Por meio da declaração exigida no Edital no Anexo III, a licitante declara sob as 

penas da lei e em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei n.º 10.520/2002, que tem 

plena ciência, aceita e cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação definidos no 

Edital do Pregão Presencial n.º 03/2021 FMS. 

 

Verifica-se, portanto, que a declaração apresentada pela empresa difere da exigida, 

incorrendo em descumprimento ao item 5.7 e 5.7.1 do Edital. 

 

Ressalte-se que referida obrigação decorre não só da exigência editalícia, mas também 

de imposição legal contida no art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, senão vejamos: 

 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 



(...) 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, 

apresentarão declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes 

contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se 

à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das 

propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

(grifou-se). 

 

Portanto, não merece ser revista a decisão que desclassificou a empresa Recorrente 

do certame, devendo a Administração e os licitantes obediência à Lei e ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

 

De acordo com o artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, “a licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração 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. 

 

O artigo 41 do mesmo diploma legal dispõe ainda que “a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 

Grifo nosso. 

 

O edital é a lei interna do processo de licitação, vinculando aos seus termos tanto a 

Administração como os licitantes, não sendo aceitável que a Administração descumpra as 

regras previamente estabelecidas no ato convocatório. 

 

 Assim, por não ter atendido aos requisitos do Edital, mais especificamente ao item 

5.7.1, bem como a legislação de regência, a mantença da desclassificação da Recorrente é 

medida que se impõe. 

 

 Ante o exposto, o recurso deve ser indeferido.  



 

III. DECISÃO 

 

Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse 

público e vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima 

apresentados, decide-se: 

 

a) PELO INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa IMP 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, mantendo-se o Edital de Pregão Presencial nº 

03/2021 – FMS em todos os seus termos.  

 

Publique-se, registre-se e intime-se.  

 

Timbó, 06 de abril de 2021. 

 

Alfredo João Berri 

Secretário de Saúde e Assistência Social 


