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São Paulo, 18 de Maio de 2017. 

De: 	Assessoria Jurídica 
Para: Comissão de Compras 

Ref.: Parecer Jurídico - Processo n° 2317116 - PP 00712017 - 
Objeto: Aquisição de Armários Modulares para Armazenamento 
de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares por Sistemas 
Kanban, por meio do Convênio SES 66212014 - Projeto 1090, para 
utilização no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - InCor 
HCFMUSP. 

MEMO - 14812017 
PARECER JURÍDICO 

Processo 2317116 
Pregão Presencial PP n° 00712017 
Objeto: Aquisição de Armários Modulares para Armazenamento de Medicamentos e Materiais Médico 
Hospitalares por Sistemas Kanban, para utilização no lnCor-HCFMUSP. 
Recurso: S.E.S. - Convênio 662/2014 - Projeto 1090 
Recorrente: 	MG Campos Indústria e Comércio e Serviços EIRELI-ME 

Ik 

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica o Recursos Administrativo interposto pela participante 
MG Campos Indústria e Comércio e Serviços EIRELI-ME ("RECORRENTE") às fls. 406/408, nos autos do 
Processo n° 2317/16 - Pregão Presencial Tipo Menor Preço FZ n° 002/2017, cujo objeto é Aquisição de 
Armários Modulares para Armazenamento de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares por Sistemas 
Kanban, para serem utilizados no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo ("lnCor-HCFMUSP"). 

Cumpre observar que o recurso do objeto do Processo n° 2317/16 ("Processo") é originário de 
convênio mantido com a Secretaria de Saúde, portanto público. Desta feita, o presente Processo encontra-se 
sob a égide da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 ("Lei de Licitações"), da Lei Federal n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002 ("Lei do Pregão") e demais legislação aplicável, na forma do artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, que institui normas relativas às licitações e contratos administrativos. 

- DAS PRELIMINARES 

A Fundação Zerbini ("Fundação") tornou público o presente procedimento por meio de 
publicação em jornal de grande circulação (fl.235) e no D.O.E. (fl.234) e ainda, enviou e-mail comunicando 
potenciais fornecedores para participação no procedimento (fls.232/233) a comunicação acerca do Edital 
de Pregão Presencial FZ n° 007/2017, que tem como objeto a Aquisição de Armários Modulares para 
Armazenamento de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares por Sistemas Kanban. 

o°JI& 

1 

Ç 



FUNDAÇÃO 

lic:-  
Em Sessão Pública realizada em 19 de Abril de 2017 as 9:30hs, apresentaram-se para a fase 

de credenciamento as empresas Sisnac Produtos para Saúde Ltda. ("SISNAC"), Lanco Ltda. 
("LANCO") além da Recorrente MG Campos Indústria e Comércio e Serviços EIRELI-ME. 

Foram abertos os envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe 
de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e demais condições conforme aqueles 
definidos no Edital, sendo processada logo em seguida a análise técnica das propostas, o que resultou na 
emissão do Parecer Técnico, o qual foi lido em sessão. 

A Recorrente teve sua proposta desclassificada tecnicamente, conforme consta em fls.345, a qual 
faz menção a documento anexo em fls. 346/348, no qual se verifica uma tabela contendo os requisitos 
técnicos, e ainda, uma coluna contendo as respectivas pontuações (peso 1, 2 e 3) para cada participante. 
Verifica-se ainda ao final as linhas "Total Geral", "% percentual máximo" e "RESULTADO" e ainda, a definição 
de "critério de classificação" como "Pontuação maior ou igual a 70% (4.240 pontos)". 

O Pregoeiro selecionou as duas propostas classificadas tecnicamente e iniciou a fase de lances, o 
que culminou na proposta da participante LANCO como a de menor valor. Na sequencia, foi negociada a 
redução do preço da menor oferta, de modo que o preço apresentado pela participante LANCO foi considerado 
aceitável pelo Pregoeiro que, ato contínuo, processou a análise de seus documentos de habilitação, sendo 
concluído ao final de que participante atendeu a todos os requisitos da habilitação, sendo considerada a 
vencedora do Procedimento. 

De seu turno, a Recorrente solicitou vistas nos autos, conforme verifica-se em fls.400 e ao final 
manifestou a sua intenção de interpor recurso, o que foi consignado em ata (fl.398). A participante vencedora 
restou ciente quanto a faculdade de apresentar suas contrarrazões recursais, haja vista as rubricas e a 
assinatura da Ata de Sessão Publica, sendo que o prazo para a apresentação do referido instrumento 
transcorreu "in a/bis". 

É o breve resumo dos fatos. 

II - DA TEM PESTIVIDADE 

O recurso interposto pela Recorrente foi recepcionado pela Comissão de Licitação em 24 de abril 
de 2017 as 16:44hs (fl.401). Desta feita, inicialmente cabe a análise inicial com relação a sua tempestividade. 

O Edital de Pregão Presencial Tipo Menor Preço n° 007/2017 é expresso em determinar em seu item 
9.1. o seguinte (os grifos e negrito não são do original): 

9.1 	Declarada a vencedora qualquer licitante poderá manifestar 
intenção motivada de apresentar recurso no prazo de 03 (três) dias 
para apresentação de suas razões, computando-se no prazo 
recursal o dia da Sessão Pública do PREGÃO PRESENCIAL TIPO 
MENOR PREÇO. As demais licitantes, no mesmo ato, restarão 
intimadas para apresentar suas contrarrazões de recurso em igual 
número de dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo concedida vista imediata dos autos. 
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Desta feita, e considerando que a Sessão Pública foi realizada em19 de abril de 2017, e de que 
esta data deve ser computada no prazo recursal, e ainda, se considerarmos que o dia 21 de abril foi um feriado 
nacional, sendo seguido dos dias 22 e 23, respectivamente sábado e domingo, e que, portanto, não devem ser 
computados no prazo recursal, conclui-se que o Recurso ora apresentado pela Recorrente em 24 de abril de 
2017 mostra-se tempestivo, motivo pelo qual devem ser conhecido, haja vista o preenchimento os 
pressupostos legais de admissibilidade, 

III - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

A Recorrente, em sua peça exordial, argumenta que "transcorrido o julgamento das propostas, a 
Recorrente foi imediatamente inabilitada em razão de não atingir a pontuação dos requisitos técnicos, segundo 
critério de classificação (Pontuação maior ou igual a 70% (4.340pontos)" e que "tal inabilitação é uma absoluta 
injustiça e trata-se de vício insanável que deverá ensejar a anulação do certame por clara afronta ao principio 
da Legalidade" (fls.402). 

Argumenta ainda a Recorrente que "após simples leitura do instrumento convocatório, nota-se que 
o pregão presencial se daria na modalidade "menor preço", de modo que as exigências técnicas não são 
específicas, a ponto de haver pontuação, e devem ser demostradas por meio da apresentação do atestado de 
capacidade técnica da empresa ( ... )", e ainda que "durante a abertura da licitação, a modalidade vista foi de 
"técnica e preço", modalidade esta que não constou, em nenhum momento, no instrumento convocatório 
lançado em diário oficial". 

Neste raciocínio, assevera ainda que "( ... ) se a intenção do pregoeiro e comissão era exigir 
proposta do tipo "técnica e preço", dando pontuação para cada item da proposta da empresa, deveria ter feito 
tal alteração no instrumento convocatório, e, o disponibilizado novamente no diário oficial, tendo em vista tratar-
se de alteração que modifica a formulação das propostas. ". 

A Recorrente conclui sua manifestação requerendo ao final "a reconsideração na aceitação da 
proposta de nossa empresa (...) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, 
requeremos a anulação do certame, por violar o Principio da Legalidade disposto na Constituição Federal do 
Brasil. ". 

IV- DO MÉRITO 

O âmago da questão recai sobre alegação da Recorrente quanto a ausência de previsão no Edital 
dos critérios utilizados na avaliação técnica das Propostas apresentadas pelas participantes. Segundo a 
Recorrente, não foram contempladas no Edital a previsão dos critérios utilizados para classificação das 
propostas no âmbito técnico, que consistiu basicamente em: (i) estabelecimento de graduação (1, 2, e 3) às 
exigências mínimas dispostas no Memorial Descritivo e; (ii) de que a participante, para ser classificada 
tecnicamente, deveria atingir a um percentual mínimo de pontuação. 

Instada a se manifestar, a Equipe de Apoio Técnico manteve a desclassificação da Recorrente, 
argumentando, que dentre outras questões, no que tange ao cumprimento dos requisitos técnicos do Edital, há 
disposição expressa no item 5.7.8. (".05 Equipamentos objeto deste PREGÃO PRESENCIAL deverá(ão) 
atender as especificações mínimas técnicas descritas no Anexo /. ..... ) , e de que a avaliação técnica foi 
elaborada de acordo com os requisitos constantes no Anexo 1do referido Edital (páginas 15 a 18). 
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No tocante ao método de análise técnica, a Equipe de Apoio Técnico esclarece que "O método de 
pontuação aplicado (peso = 1, 2 e 3, e nota = 0, 10, 20, 30, 40 e 50) evidencia o cumprimento dos requisitos 
técnicos exigidos no memorial descritivo do edital, promovendo a imparcialidade na análise técnica" e de que 
"O parâmetro adotado pela Equipe de Apoio Técnico foi classificar as empresas que atendessem, ao menos, 
70% (4.340 pontos) do total da pontuação máxima (6.200 pontos), no cumprimento dos requisitos do Edital. 

A nosso ver, assiste razão à Recorrente. A Lei de Licitação e a Lei do Pregão estabelecem, dentre 
diversos princípios a serem observados pela entidade responsável pelo procedimento, o Principio da 
Legalidade e o Princípio a Vinculação ao Instrumento Convocatório, sendo que o primeiro estabelece, 
resumidamente, que todos os procedimentos e ações na esfera administrativa devem estar pautadas no estrito 
cumprimento da lei e às exigência do bem comum, porquanto a o segundo princípio vincula, nos termos do 
edital e do ato convocatório, tanto o licitante quanto a entidade que o expediu, de modo que o Instrumento 
Convocatório é o documento fundamental da licitação, que não somente assegura o requisito da publicidade, 
mas também vincula a Administração ao que nele se prescreve, funcionando, portanto, como lei interna, 
traçando as diretrizes para os interessados, em todos os momentos subsequentes. 

Estes princípios estão consagrados na Lei de Licitações, em seu art.3 1 , o qual transcrevemos a 
seguir (grifo nosso): 

Art. 39 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 vincula ção ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos. 

Desta forma, verifica-se que, no momento em se utiliza de critérios não previstos no Edital, como 
verifica-se no caso concreto, acaba-se por ferir a regra matriz destes dois princípios. 

Neste sentido, há várias decisões do Tribunal de Contas da União (grifo nosso): 

Realize o julgamento das propostas de forma totalmente objetiva, em 
estrita vinculacão com os critérios ore viamente estabelecidos no 
instrumento convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente 
nele referidos, nos termos dos arts. 3o, 40, inciso VII, 41, 43, inciso V, 
44 e 45 da Lei no 8.66611993. 

Estabeleca de forma detalhada e ineauívoca os atributos técnicos 
obriaatórios oara a orestacão dos servícos a fim de não oreiudicar o 
iul.gamento objetivo das propostas, levando em conta ainda que tais 
atributos deverão não só guardar estrita correlação com o modelo de 
serviço desejado, bem como estarem acompanhados da respectiva 
fundamentação, em atenção ao disposto nos arts. 3o, § lo, inciso 1. e 
44, § lo, da Lei no 8.66611993. 

Acórdão 26512010 Plenário 
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Deixe de aceitar propostas em desacordo com as especificações 
técnicas, em obediência ao principio da vincula ção ao instrumento 
convocatório previsto no art. 3o da Lei no 8.66611993. 
Faca constar do instrumento convocatório os critérios de aceitabilidade 
de preços unitários. 
Não realize o julgamento das propostas e a adjudicação de itens em 
desacordo com as regras previstas no edital, em obediência ao 
principio da vincula ção ao instrumento convocatório previsto no art. 3o 
da Lei no 8.66611993. 
Acórdão 247912009 Plenário 

Ademais, há de se considerar que, é acertada a alegação da Recorrente quando menciona que a 
modalidade, do modo que fora aplicada, guarda semelhança com a modalidade tipo Técnica e Preço, a qual 
somente deve ser utilizada quando houver comprovada necessidade, levando-se em consideração o objeto ou 
serviço a ser adquirido, sendo este tipo (Técnica e Preço) a exceção a regra usualmente utilizada e que, por 
esta razão, deve ser precedida de detalhada justificativa nos autos. 

No que diz respeito ao tipo Técnica a Preço, temos a seguinte definição pelo Tribunal de Contas 
da União, em seu periódico denominado Licitações & Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU - 
Edição, 2010 (grifo nosso, em destaque): 

Tipo de licitação cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração tem por base a maior media ponderada, 
considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e técnica. 

Nos termos do § 4o do art. 46 da Lei no 8.66611993, esse tipo de 
licitação e obrigatório na contratação de bens e serviços de 
informática, nas modalidades concorrência e tomada de preços. Deve 
a Administração observar ainda o art. 3o da Lei no 8.24811991, 
regulamentado pelo Decreto no 1.070, de 2 de marco de 1994. 

Para contratação de bens e serviços de informática e au 
na modalidade convite, a utilização do tipo de licitação 
preço" não é obrigatória 

Poderá a Administração excluir do julgamento técnico, com a devida 
justificativa, ate dois dos seguintes fatores: prazo de entrega, suporte 
de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e desempenho. 

Serão classificadas e avaliadas as propostas técnicas de acordo com 
critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório, 
mediante ponderação da nota e peso atribuídos a cada um dos fatores 
estabelecidos. 

Em licitação para compra de produtos de informática, cujo objeto seja 
de natureza divisível, o calculo dos índices de Preço e Técnico e da 
Avaliação Final será efetuado item por item. 

CÁ- 



O tipo "técnica e preço" poderá ser utilizado também, a exemplo do 
tipo "melhor técnica", para contratação de serviços de natureza 
predominantemente intelectual. Especialmente na elaboração de 
estudos técnicos preliminares, projetos básicos e executivos, cálculos, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento, e de engenharia consultiva 
em geral, em consonância com o disposto no artigo 46 da Lei no 
8.66611993. 

Valores numéricos relativos à pontuação o/ou notas téc. 
serão caicu!ados com duas casas decimais, desprezada a fração-
remanescente. 

Classificação final das licitantes dar*seá do acordo com a média 
ponderada das vaiara ções dos fatores técnicos e do preço, em 
conformidade com os pesas preestabelecidos no instrumento 
con vocatório, 

O Edital, no sistema jurídico-constitucional vigente, constitui lei entre as partes, sendo a norma 
fundamental do procedimento, seja qual for a modalidade ou tipo escolhido pela Fundação para concretizar o 
interesse público perseguido pela contratação. 

O certame se realiza mediante uma série de atos administrativos, pelos quais aquele que pretende 
contratar analisa as propostas efetuadas pelos que pretendem ser contratados e escolhe, dentre elas, a mais 
vantajosa, mediante competente controle. 

Ressalte-se que a declaração do vício não se trata de mera discordância formal e sim do 
cumprimento dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório e que tal 
vício é insanável, uma vez que foi desclassificada participante com base em critérios não previstos no Edital, 
ferindo assim os Princípios da Legalidade e o Princípio a Vinculação ao Instrumento Convocatória. 

V - CONCLUSÃO 

Tendo em vista todo o exposto, esta Assessoria Jurídica, fundamentada nos termos do 
instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos do Regulamento de Compras, da Lei de 
Licitações e da Lei do Pregão, aplicáveis, de forma análoga, bem como nos princípios legais e constitucionais 
garantidores da lisa do presente procedimento, opina pelo conhecimento do Recurso da Recorrente MG 
Campos Indústria e Comércio e Serviços EIRELI-ME, uma vez preenchidos os requisitos de 
admissibilidade previstos no Edital, para, no mérito, considerá-lo PROCEDENTE, recomendando a anulação 
da decisão prolatada em Sessão Publica datada de 19 de Abril de 2017, na qual foi desclassificada a 
Recorrente do procedimento licitatório, haja vista a latente afronta aos princípios da Princípios da 
Legalidade e o Princípio a Vinculação ao Instrumento Convocatória, art.3 0  da Lei de Licitação. 

L/fl6 

Desta forma, e em prol da ampla competitividade de pluralidade de propostas, recomenda-se que 
seja dada continuidade no Processo em tela, com a definição de nova data para realização de Sessão 
Pública, revogando-se os atos praticados em sessão datada de 19 de abril de 2017, com o aproveitamento dos 
atos anteriores a esta data. 
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Por fim, recomenda-se ainda que seja dado ciência à todas as participantes do Procedimento 
acerca da decisão adotada por esta respeitável Comissão de Compras, por meio de publicação. 

É o pareç?, sub censura. 

~Olí1a 
 Jurídica 

Fundação Zerbini 


