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Pregão Presencial n° 045/2019 
Referência: Edital do Pregão n° 031/2019 
Objeto: Registro de preços de Equipamentos e mobiliário odontológicos para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Recorrentes: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI e E.C. DOS SANTOS COMERCIAL 
EIRELI 

DECISÃO  
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

1. Do relatório e admissibilidade do recurso 

Trata-se de Recursos Administrativos interpostos pelas empresas BIO LÓGICA 
DISTRIBUIDORA EIRELI e E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI. 

No que tange à regularidade dos recursos, os mesmos foram direcionados à Ilma. Pregoeira e 
apresentados tempestivamente, haja vista a sessão ter ocorrido no dia 03/12/2019 e o prazo 
consignado para entrega das razões ter iniciado no dia seguinte ao da sessão, findando em 
06/12/2019. As razões foram recebidas no dia 05 e 06/12/2019, conforme comprovantes no 
processo. Ambos estão instruídos com a fundamentação e pedido de reconsideração da decisão 
que classificou as empresas LF. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA, E.0 
DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, MULTIHOSP COML. DE PROD. HOSP. LTDA E 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., devido à suposta inadequação 
dos produtos oferecidos com as especificações do edital, motivo pelo qual foram recebidos com 
efeito suspensivo e, não tendo a Senhora Pregoeira exercido seu juízo de retratação, remeteu o 
processo para que a autoridade superior o julgasse. 

2. Das razões da recorrente BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 

A Recorrente BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI postula a revisão da decisão que 
classificou a empresa LF. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA nos itens 05, 08 
e 13 por não atender ao solicitado pela Administração no edital. Entende que no item 05 
(Mocho odontológico) o edital requereu "Regulagem da distância do encosto, da inclinação e da 
altura do encosto;" e o produto apresentado não possui essa funcionalidade. No item 08 (Micro 
motor) o edital solicita "Torque mínimo de 5.000 a máximo 20.000 rpm; Pressão de trabalho 
máxima de 2,5 bar;" e o produto ofertado pela empresa vencedora e em segundo lugar possuem 
"torque mínimo de O a máximo 30.000 rpm e pressão de trabalho máxima de 2,5 bar". Por fim, 
no item 13 (Caneta de alta rotação) foram requeridas as especificações "Rotação máxima de 
280.000 — 380.000rpm; Rolamento metálico;" e segundo opina a recorrente as especificações 
apresentadas exibem "rotação máxima de 420.000 rpm". 

Também postula a desclassificação da empresa E.0 DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI no 
item 08, pelos mesmos motivos que ensejariam a desclassificação da LF. COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALES LTDA neste item. 
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Igualmente requer a desclassificação da empresa MULTIHOSP COML. DE PROD. HOSP. 
LTDA para o item 13 (Caneta de alta rotação), devido a composição do rolamento ser diferente 
da estipulada (foi requerido cerâmica e apresentado rolamento metálico), bem como para o item 
14 (Contra ângulo) no respectivo à rotação máxima estabelecida no edital (20.000 rpm) e a 
empresa ter oferecido produto cuja rotação máxima é de 25.000 rpm. 

Por fim, alega que a Administração Pública está adstrita aos termos de edital e pelo princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório não pode adjudicar o objeto a tais empresas. 

3. Das razões da recorrente E.0 DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 

A Recorrente E.0 DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI postula a revisão da decisão que 
classificou a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA no item 04 
(Consultório Odontológico Completo) por não atender ao solicitado pela Administração no 
edital. 

Discorre que o produto apresentado não possui as funções "posição de emergência (-5 graus do 
encosto), botão STOP de emergência, carenagens em ABS de alto impacto e cuba de poliéster 
translúcida de alta resistência na mesma cor do estofamento.". 

Por fim, alega que a Administração Pública está adstrita aos termos de edital e pelo princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório não pode adjudicar o objeto a tais empresas. 

4. Das contrarrazões da recorrida DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA 

Por sua vez, a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA apresentou 
contrarrazões demonstrando mediante catálogo e fotos demonstrando que atende ao descritivo 
constante no edital completamente, motivo pelo qual considera o recurso interposto pela E.0 
DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI desprovido de embasamento técnico. 

Por fim, requer que o recurso sejam improvido e ela se mantenha como vencedora no certame 
para esse item. 

5. Do mérito 

As resignações das recorrentes recaem sobre mesmo tópico: atendimento ou não das 
especificações traçadas no edital. Nesse âmbito, não há margem para discussão se as 
características devem ser obedecidas. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
estabelece que licitantes e Administração estão totalmente adstritas aos termos ali contidos, 
principalmente nas exigências específicas ao fornecimento do objeto. 

Para os doutrinadores EGON BOCKMANN e FERNANDO VERNALHA "A vinculação ao 
instrumento convocatório pode ser entendida como princípio de limitação material e 
procedimental: a partir de sua divulgação, a Administração Pública e os particulares estão 
subordinados a ele (..) Devem estrito cumprimento aos seus termos e estão proibidos de inová- 
lo. 
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Nesse sentido, são diversas as disposições que tratam do tema. A título de exemplo, os artigos 
3°, 7°, 14, 15, 40, 41, 44, 45, 47 da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 4° da Lei 10520/2002. 
Entretanto, o artigo que traz disposição específica e aplicável no momento é o artigo 48 da Lei 
de Licitações, cujo texto é de valia transcrever: 

Art. 48. Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação; 

Superado esse ponto, cabe avaliar se os produtos questionados realmente se adequam as 
determinações do edital e a valia de cada determinação para o andamento do serviço público 
para o qual tais produtos serão destinados. 

Em respectivo ao item 04, entendo que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA logrou êxito em demonstrar o atendimento ao exigido no edital, 
pois juntou em suas contrarrazões fotos e o catálogo que demonstram a presença das 
funcionalidades questionadas pela E.0 DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, o que 
entendemos ter suprido qualquer dúvida acerca do atendimento ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 

O mesmo não pode ser entendido quanto aos produtos apresentados pela LF. COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALES LTDA para os itens 05, 08 e 13. Pela transcrição efetuada pela 
empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI no corpo das razões, o item 05 requeria 
regulagem de inclinação do mocho, fator importantíssimo para viabilizar o trabalho dos 
profissionais dentistas, tendo em vista ser responsável por permitir a adequação à necessidade 
dos procedimentos em cada paciente. 

Em diligência á proposta apresentada pela LF., esta apresentou o modelo "Santa Luzia 
S8056A". No site da marca, as referências descritas de fato não mencionam a funcionalidade de 
regulagem da inclinação, conforme é possível vislumbrar abaixo: 

• 
• e  

O mesmo se estende ao item 08, tendo em vista o modelo DX INTRA não respeitar as 
determinações quanto ao torque mínimo de 5.000 a máximo 20.000 pm, o que influencia na na 
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potência dos equipamentos e na ergonomia visada pela Administração Pública, haja vista a 
altíssima demanda de procedimentos e a delicadeza em que devem ser realizados, por se 
localizarem na região bucal. 

Igualmente, os itens 13 e 14, cujas rotações apresentadas são superiores ao estipulado, fato que 
também influência na ergonomia que a Administração Pública precisa resguardar aos seus 
funcionários, ainda mais se considerarmos que quanto maior a rotação, maior a vibração e, 
dependendo da exposição a tal vibração, o servidor pode desenvolver diversas patologias 
laborais. Ou seja, a rotação de 20.000 pm permite a realização do procedimento sem expor o 
profissional. Ainda nesse tópico, a empresa MULTIHOSP também apresentou composição de 
material diferente para o item 13, o que diverge mais ainda da intenção administrativa. 

Portanto, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório devem ser 
desclassificadas dos itens 05, 08, 13 e 14 as empresas acima mencionadas. De toda forma, 
observa-se que o valor apresentado pela BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI para tais 
itens é visivelmente superior, o que impõe a Administração a realização de negociação para 
privilegiar o princípio da obtenção da oferta mais vantajosa ao erário. 

4. Decisão 

Ante o exposto e, não tendo a Pregoeira reconsiderado sua decisão, a autoridade superior, 
Secretária Municipal de Administração conhece do recurso interposto para PROVER o recurso 
apresentado pela BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI pelos fundamentos acima expostos, 
para os fins de DESCLASSIFICAR as empresas LF. COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALES LTDA, E.0 DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, MULTIHOSP COML. DE 
PROD. HOSP. LTDA E DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. nos 
itens 05, 08, 13 e 14 e para IMPROVER o recurso apresentado pela E.C. DOS SANTOS 
COMERCIAL EIRELI pelos fundamentos acima expostos, para o fim de manter a 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA como vencedora do item 04 no 
Pregão Presencial n° 045/2019, podendo o processo prosseguir para sua consequente 
adjudicação e homologação, não sem antes negociar o valor dos itens 05, 08 e 13 com a BIO 
empresa BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI. 

Mairinque/SP, 18 de dezembro de 2019. 

//J jj (; ti/ 
p Priscila S' va de, 	Machado 

Secretária Munici01 de Administração 
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Fundamentação jurídica de acordo/ 
MARIA EDUARDA LEITE AMARA 

Procuradora Jurídica do Município 
OAB/SP n° 178.633 
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