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Pregão Presencial n° 037/2019 
Referência: Edital do Pregão n° 057/2019 
Objeto: Registro de preços de medicamentos (rede básica) para atender a Secretaria de Saúde 
do Município de Mairinque. 
Recorrente: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 

DECISÃO 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

1. Do relatório e admissibilidade do recurso 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa AGLON COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA. 

No que tange à regularidade do recurso, o mesmo foi direcionado à Senhora Pregoeira, bem 
como está instruído com a fundamentação e pedido de reconsideração da decisão que a 
desclassificou do certame, devido à ausência do documento previsto no item 4.3 do Anexo V, 
motivo pelo qual foi recebido com efeito suspensivo e, não tendo a Senhora Pregoeira 
reconsiderado sua posição, remeteu o processo para que a autoridade superior o julgasse. 

Não houve apresentação de CONTRARRAZÕES pelas demais licitantes. 

ud 	2. Das razões da recorrente 

A Recorrente postula a revisão da decisão que a inabilitou no certame pela não apresentação do 
comprovante de recebimento do edital, conforme solicitado no item 4.3 do Anexo V, pois 
considera que o excesso de formalismo, quando não há vislumbre de prejuízo à Administração, 
não pode gerar decisões que alijem licitantes da disputa por pequenas irregularidades formais na 
documentação. 

Aduz, também, que a sua habilitação não afrontaria o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, tampouco a regra descrita no art. 41, pois a resolução deste problema estaria ao 
encargo de uma interpretação ante a um conflito de princípios. Para comprovar suas alegações 
junta jurisprudência do Tribunal de Contas da União que julgou casos análogos e permitiu que o 
princípio da legalidade fosse afastado em face de outros princípios. 

2. Do mérito 

Apesar da atuação irretocável da D. Pregoeira no caso concreto, ao primar pelo cumprimento 
das normas editalícias (item 4.3 do Anexo V c/c item 9.3.2) e legais (Art. 30, inciso III c/c art. 
41, caput, da Lei Federal n° 8.666/93), a decisão de inabilitação comporta revisão, pelos 
motivos doravante comentados. 
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As condições técnicas do licitante independem de requisitos formais e burocráticos dessa 
ordem."3. 

Para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, houve excesso de formalismo em atitude 
análoga, da Prefeitura de Nova Aliança, ao desclassificar três das quatro empresas participantes 
do certame por não terem apresentado procuração ou catálogo de especificações técnicas: 

PROCESSO: TC-000555/008/13 
CONTRATANTE: PREFEITUR A DE NOVA ALIANÇA 
CONTRATADA: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA. 
OBJETO: Aquisição de uma pá carregadeira nova, zero hora, ano de 
fabricação 2012, conforme especificações constantes no Anexo I do 
Processo Licitatório n. 44/2012. 
EM EXAME: Pregão Presencial n. 08/2012 e Contrato n. 79/2012 
RESPONSÁVEL: Sr. AUGUSTO DONIZETTI FAJAN — ex-
PREFEITO 
ADVOGADO: Dr. ALFREDO BAIOCHI NETTO (OAB/SP n. 
121.151) 
(...) 
No mérito, verifico que não houve disputa, porquanto três das quatro 
propostas foram desclassificadas, e justamente as mais vantajosas para 
a Administração, infirmando o princípio da economicidade. 
Observo que a Fiscalização desta Corte de Contas informou que as 
procurações, dadas como inexistentes e que fundamentaram duas 
desclassificações, encontravam-se no processo (fls. 211/212 e 
253/255-B). Além do que, como assinalou a SDG, "a suposta não 
apresentação de procurações e a existência de incorreções nas 
especificações técnicas são falhas sanáveis, para as quais não foi 
oferecida oportunidade para regularização", denotando excesso de 
formalismo, em detrimento da almejada competição. 

Na mesma toada vai o Tribunal de Contas da União, que dependendo do caso concreto "e a fim 
de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade 
estrita ser afastado frente a outros princípios. (Acórdão 119/2016-Plenário)". 

Importante mencionar que outras duas empresas foram inabilitadas pelo menos motivo, 
conforme Ata da Sessão Pública ocorrida no dia 24 de outubro de 2019, razão pela qual estende 
a elas a presente decisão, no sentido de habilitá-las nos itens em que foram sagradas vencedoras 
provisoriamente, nos termos da súmula 473 do STF. 

3. Decisão 

Ante o exposto e, não tendo a Pregoeira reconsiderado sua decisão, a autoridade superior, 
Secretária Municipal de Administração conhece do recurso interposto para o PROVER pelos 
fundamentos acima expostos, habilitando a empresa AGLON COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA e, consequentemente, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13a  ed., São Paulo, Dialética, 2009, pp. 
445; 
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Pregão Presencial n° 037/2019 
Referência: Edital do Pregão n° 057/2019 
Objeto: Registro de preços de medicamentos (rede básica) para atender a Secretaria de Saúde 
do Município de Mairinque. 
Recorrente: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Considerando as razões que embasaram a r. Decisão da 

autoridade superior à Pregoeira, e verificando os documentos o certame, sirvo-me do presente 

para RATIFICAR A DECISÃO QUE DEFERE o recurso apresentado pela empresa AGLON 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para habilitar a empresa AGLON COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA e, consequentemente, a CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, 

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, VITAL HOSPITALAR LTDA. 

Mairinque/SP, Oi/ de nov,érnbro/de 2.019. / 

OVÍDIO AILiE 	EiRE A ZINI 
PREFEITO DE MA4IRIN UE 
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