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A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 000045/2022 

PROCESSO N° 003656 

EDITAL N° 299/2020 

 

 

 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000045/2022 

Recurso administrativo 

 

 

 

 

 

Ilma. Sra. Autoridade Responsável, 

   

 

 

 

 

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA., devidamente 

qualificada no certame em epígrafe, neste ato representada na forma de sua procuração, vem, tempestiva e 

respeitosamente, com fundamento nos diplomas normativos correspondentes e nos itens 13 e seguintes do 

Edital, apresentar RAZÕES DE RECURSO, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO 

 

Naquilo que diz respeito à tempestividade, destaque-se que a manifestação da intenção de 

recurso foi realizada em 19.08.2022 (sexta-feira) e aceita em 19.08.2022 (sexta-feira). Assim, considerando o 

prazo de três dias úteis indicado no Edital, o prazo para recursos encerra-se em 24.08.2022 (quarta-feira), pelo 

que, perfeitamente tempestivo o presente petitório. 

 

2. DA BREVE SÍNTESE FÁTICA 

 

A Recorrente MACROSUL participou do certame em epígrafe para contratação do seguinte objeto 

aquisição de equipamentos médicos mediante emenda parlamentar da Sra. Norma Ayub, sob proposta n° 
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14744.834000/1210-05, que serão utilizados para equipar os consultórios médicos e/ou substituir 

equipamentos antigos e sucateados na Policlínica Municipal de Venda Nova do Imigrante e emenda federal 

proveniente da portaria n° 3.724, de 22 de dezembro de 2020, sob a proposta n° 14744.834000/1190-08, que 

será utilizada para equipar a unidade de saúde da família do Bairro Minete, além das emendas parlamentares 

sob o número 14744.834000/1210-03, da parlamentar Dra. Soraya Manato e 14744.834000/1210-07 do 

parlamentar Marcos do Val. 

Assim, especialmente em relação ao item 13 do Termo de Referência, exigiu-se as seguintes 

especificações técnicas: 

Item 13: 

Descritivo do edital:  

ELETROCARDIOGRAFO COM 12 CANAIS - Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações; 

Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4; 

Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis par melhor legibilidade gráfica; 

Alimentação AC 100 a 240V automático e através d bateria interna recarregável, com autonomia aproximada 

para 100 exames; Equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio; Tela de LCD para visualização da 

sensibilidade, velocidade, filtros frequência cardíaca, formas de impressão e derivações; Teclado de membrana 

alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, 

altura, peso; Circuito de proteção contra desfibrilador; Detecção de eletrodo solto; Software interno de 

interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração 

do QRS QT/QTc, eixos P-R-T; Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG 

via fax; Permitir a visualização dos exames no computador; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo 

de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de 

sucção; 01 eletrodo reutilizável pré-cordial tipo cinta; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-

reativo; 6 eletrodos precordiais com pêra isenta de látex; software em português e manual de instruções em 

português; Deve apresentar Registro ANVISA; Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. 

(grifou-se) 

 

Dessa forma, após abertura do certame, dos devidos trâmites processuais, e do estabelecimento 

da ordem de classificação, com a conseguinte declaração da empresa primeira colocada como vencedora do 

certame para o referido item, facultou-se a análise dos documentos às demais licitantes, abrindo-se prazo para 

a intenção de recurso.  

 

Após análise da marca/modelo ofertados pelas licitantes colocadas do primeiro ao quarto lugar 

no certame para o referido item, observou-se que não atenderam as exigências do Edital quando da 

apresentação das suas propostas. 

 

É que, a empresa primeira colocada, a 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ofertou marca/modelo 

Bionet/ Bionet Cardio Care 2000, será necessário envio de diligência a empresa para confirmar, se a mesma, 

está ofertando eletrocardiógrafo com 01 eletrodo reutilizável pré-cordial tipo cinta, pois pelo valor ofertado 

está muito abaixo do praticado no mercado. 
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A empresa segunda colocada, a C E CARVALHO COMERCIAL ME, ofertou marca/modelo CONTEC/ 

ECG1200G, que não possui 01 eletrodo reutilizável pré-cordial tipo cinta, portanto, não atende ao solicitado 

no descritivo do edital, conforme se pode consultar no sítio eletrônico para confirmar: 

https://www.hplace.com.br/eletrocardiografo-contec-de-12-canais-tela-touch-interpretativo-ecg-1200g  

 

A empresa terceira colocada, a PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ofertou 

marca/modelo BIONET/ CARDIOCARE 2000, será necessário envio de diligência a empresa para confirmar, se 

a mesma, está ofertando eletrocardiógrafo com 01 eletrodo reutilizável pré-cordial tipo cinta, pois pelo valor 

ofertado está muito abaixo do praticado no mercado. 

 

 

A empresa quarta colocada, a ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, ofertou marca/modelo CMOS 

DRAKE / OF. MOD. ELISHA, que não possui 01 eletrodo reutilizável pré-cordial tipo cinta, portanto, não 

atende ao solicitado no descritivo do edital, conforme se pode consultar no sítio eletrônico para confirmar: 

https://cmosdrake.com.br/loja-online/equipamentos-medicos/monitorizacao/eletrocardiografo-elisha/  

 

 

Como se pode notar, não há dúvida que as empresas colocadas do primeiro ao quarto lugar 

no certame, para o item 13, ofertaram equipamento que atendem ao edital com a Marca Bionet modelo 

Cardiocare 2000, mas precisa ser enviado diligência para confirmação se estão ofertando com o 

“eletrodo reutilizável precordial tipo cinta” solicitado na especificação do item, bem como as demais 

marcas e modelos não ofertaram com este acessório também. 

 

Ao contrário dessas empresas, informa-se que a empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 

HOSPITALARES MACROSUL LTDA, quinta colocada neste certame e ora recorrente, ofertou marca BIONET/MD/ 

e modelo CARDIOCARE 2000/ ELETRODO TIPO CINTO, que atende na íntegra o descritivo mencionado em 

edital, conforme se pode comprovar dos links e imagens ilustrativas abaixo: 

Eletrocardiografo: http://macrosul.com/loja/eletrocardiografo-cardiocare-2000-bionet/ 

Eletrodo tipo cinto: http://macrosul.com/loja/eletrodos-de-ecg-precordiais-md/  
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Desta feita, necessária se faz a revisão da referida decisão, desclassificando-se todas as empresas 

que não apresentaram suas propostas de acordo com as exigências e critérios expressamente previstos no 

edital, eis evidente a ilegalidade da manutenção de propostas em desconformidade ao Edital. 

 

3. DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO 

 

 Naquilo que diz respeito ao cumprimento do Edital pelas licitantes, este foi claro e expresso no 

sentido de que seriam desclassificadas as propostas que não atendessem aos critérios expressos do Edital, 

especialmente às especificações técnicas exigidas: 

7.8. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e aceitação de todas as 

regras do certame, assumindo o proponente o compromisso de cumprir o objeto do contrato em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo quando 

necessário, sua substituição. 

 

7.11. A licitante declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste 

edital, sujeitando-se as sanções legais na hipótese de declaração falsa. 

 

10.4 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenda as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos ou em diligências; 

b) não se refira a integridade do objeto; 

 

 

Como se pode notar das disposições acima, propostas conflitantes ao descritivo e exigências 

técnicas do Edital, serão desclassificadas. 
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Isso porque, justamente, o objetivo da apresentação da proposta de preços de acordo com as 

exigências, especificações e documentação do Edital é o que garante a competição isonômica no processo, e, 

inclusive, permite a contratação da proposta mais vantajosa, que deve ser apresentada de acordo com 

equipamento compatível ou superior ao solicitado. 

 

Nesse sentido, o julgamento das propostas deve ser objetivo, apoiado em critérios bem definidos 

no instrumento convocatório, os quais, atendendo ao “Princípio de Legalidade”, não poderão contrariar as 

regras dispostas na Lei, bem como, evidentemente, aos princípios basilares de licitação. 

 

E, baseando-se na finalidade básica da licitação, que busca selecionar a “proposta mais vantajosa 

para Administração Pública e que atenda perfeitamente ao solicitado no edital”, a fim da adequação e 

satisfação ao interesse público, não se pode furtar a Administração Pública de observar que todas as propostas 

atendam aos requisitos, especificações e critério de julgamento do edital. 

 

Assim, o que se depreende do Edital é que todos os licitantes deveriam apresentar a sua proposta 

de acordo com o descritivo previsto no Termo de Referência, sob pena de frustração da isonomia e do caráter 

competitivo do certame. 

 

Assim, evidente que a manutenção de empresas no certame que não atendem aos requisitos 

acima descritos viola diretamente os princípios comezinhos que pautam a atuação da Administração Pública, 

especialmente o princípio da legalidade, neste ato representado pela estrita observância do instrumento 

convocatório. 

 

Não por menos, qualquer entendimento diverso deverá ser de plano rechaçado, eis que se 

mostrará contrário aos princípios constitucionais básicos elencados acima, que, justamente, permeiam a 

atuação da Administração Pública nos processos administrativos e do próprio Estado Democrático de Direito. 

 

Nesse diapasão, importante destacar que, amparada no caput dos artigos 3º e 41, ambos da Lei 

Federal nº 8.666/1993, a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da ampla 

concorrência, buscam evitar que a Administração Pública possa beneficiar determinado particular em 

detrimento de outro de forma discricionária, com consequente ofensa aos princípios constitucionais básicos da 

isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da legalidade. 

 

Desta feita, a criação de um conjunto de regras escritas e desenvolvidas especificamente para 

aquele certame garante não apenas segurança jurídica à Administração Pública, mas também permite aos 

licitantes interessados que sejam julgados de forma isonômica e impessoal pelo Pregoeiro. 
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Assim, acerca do não atendimento dos critérios expressamente previstos no Edital, e, por 

conseguinte, do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já se manifestou o E. Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 

41, da Lei 8.666/1993, que tem como escopo vedar à Administração o descumprimento das 

normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que 

o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital 

até o encerramento do certame”.1 (grifou-se) 

 

 

Desta feita, diante das evidentes inconsistências apresentadas, isto é, violação do Edital pelas 

empresas classificadas do primeiro ao quarto lugar para o item 13 do Termo de Referência, em razão da 

apresentação de propostas em desconformidade ao descritivo e ao Edital, de modo que a manutenção da 

ordem de classificação e declaração da empresa primeira colocada no item indicado como vencedora do 

certame contém vício de legalidade insanável. 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

Em face das razões de fato e de direito acima expostas, requer-se seja o presente recurso 

conhecido e, no mérito, julgado procedente, no sentido de que sejam solicitadas diligencias as empresas 

colocadas do primeiro ao quarto lugar para o item 13, para confirmação se estão ofertando com todos 

acessórios, inclusive no que pede “eletrodo reutilizável precordial tipo cinta”, solicitado no descritivo do edital, 

e, por conseguinte, caso se já constatado que as mesmas não ofertaram, requer-se a declaração da empresa 

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA como vencedora desse item do 

certame, já que foi ofertou equipamento juntamente com o acessório que atende ao solicitado em edital. 

 

Curitiba, 23 de agosto de 2022. 

 

 

_____________________________ 

Kátia Barboza de Moraes 

Responsável Legal 

RG: 8.549.051-6-PR 

CPF: 061.517.519-81  

 
1 STJ, REsp 1.384.138/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26/08/2013. 

Documento digital, verifique em:https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 37b259c8ba1ae9b82f18a4122bbae6a6

KATIA BARBOZA DE 
MORAES:06151751981

Assinado de forma digital por KATIA 
BARBOZA DE MORAES:06151751981 
Dados: 2022.08.23 14:49:24 -03'00'



Documento digital, verifique em:https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 50e8b8c7fa2ccc590cd972a11c1b01e4



Documento digital, verifique em:https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 50e8b8c7fa2ccc590cd972a11c1b01e4



Documento digital, verifique em:https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 50e8b8c7fa2ccc590cd972a11c1b01e4



 
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 

  

Trata-se de solicitação da Pregoeira Oficial de análise do Recurso 

Administrativo apresentado, pela empresa COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  

MÉDICOS  HOSPITALARES  MACROSUL  LTDA no Pregão Eletrônico nº 

000045/2022 tipo MENOR, destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS MEDIANTE EMENDA PARLAMENTAR DA SRA. NORMA AYUB, 

SOB PROPOSTA Nº 14744.834000/1210-05, QUE SERÃO UTILIZADOS 

PARA EQUIPAR OS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E/OU SUBSTITUIR 

EQUIPAMENTOS ANTIGOS E SUCATEADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL 

DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E EMENDA FEDERAL PROVENIENTE 

DA PORTARIA Nº 3.724, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020, SOB PROPOSTA 

Nº 14744.834000/1190-08, QUE SERÁ UTILIZADA PARA EQUIPAR A 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MINETE, ALÉM DAS 

EMENDAS PARLAMENTARES SOB NÚMERO 14744.834000/1210-03, DA 

PARLAMENTAR DRA. SORAYA MANATO E  14744.834000/1210-07, DO 

PARLAMENTAR MARCOS DO VAL. 

 

I - DOS PRINCÍPIOS  

  

Sabe-se que um dos pilares que regem as licitações é o Princípio 

da Vinculação ao Instrumento Convocatório, inserto nos artigos 3º e 41, da Lei 

8.666/93, este dispõe que a Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O edital da 

licitação à luz do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, é 

definido por Hely Lopes Meirelles1 da seguinte forma: 

  

“O edital é a lei interna da licitação, e como tal, vincula aos 

seus termos tanto os licitantes como a Administração que 

expediu. Assim,  estabelecidas as regras do certame, tornam-

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 29º Ed.  
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se inalteráveis para aquela licitação, durante todo o 

procedimento.” 

  

Logo, uma vez publicado o Edital com as regras que vão nortear o 

procedimento licitatório, a Administração Pública se encontra vinculada a ele, 

não podendo ser exigido nada mais do que consta no edital.  

 

Entretanto, não é só a Administração que está vinculada ao 

Edital, o licitante também, pois o descumprimento de qualquer cláusula 

resulta na inabilitação ou desclassificação de sua proposta.  

 

Trata-se, portanto, de uma segurança para o licitante e para o 

interesse público, extraída do Princípio do Procedimento Formal, que determina 

à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento 

que convoca e rege a licitação.  

  

Apenas para corroborar com o entendimento acima esposado, 

colacionamos Acórdão de nº 483/2005 do Tribunal de Contas da União:  

   

“Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a 

realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da 

vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento 

objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 

8.666/1993.” (Grifo nosso)  

  

Salientamos que o Princípio do Julgamento Objetivo a que faz 

menção o julgado anterior, estabelece que a documentação apresentada e a 

proposta de preços devem ser julgadas com base no que foi pedido no edital, 

de forma sempre objetiva, afastando o julgamento subjetivo ou critérios que 

não foram pedidos no edital, senão vejamos os dispostos na Lei 8.666/93:  
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“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou 

convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos por esta Lei.” 

“Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo 

a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-

lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 

pelos licitantes e pelos órgãos de controle.” (grifo nosso 

previamente estabelecidos no ato convocatório e de 

acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de 

maneira a possibilitar sua aferição).” 

  

Também se traz à baila o Princípio da Legalidade, previsto no art. 

5º, inciso II, da Constituição Federal, e também inserido no art. 3º, Lei 8.666/93, 

que limita a atuação da Administração Pública, isto é, o ente público somente 

poder agir mediante a permissão legal e, no caso ora apresentado, somente 

poderá exigir nos editais de licitação o que é permitido pela Lei.  

  

Além disso, esta Administração realiza suas licitações com base 

nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade, 

sem se esquecer do Princípio da Igualdade que, de igual modo, também está 

previsto no art. 3º, da Lei 8.666/93, prevendo que todas as empresas que 

participam do certame devem ter tratamento isonômico, sem privilégios ou 

favorecimento.  

Deste modo, vejamos o que preconiza nossa jurisprudência2 

acerca do tema aqui tratado:  

  

“A licitação pública caracteriza-se como um procedimento 

administrativo que possui dupla finalidade, sendo a primeira a 

de escolher a proposta mais vantajosa para a Administração e 

a segunda, a de estabelecer a igualdade entre os 

participantes.” 

                                                 
2 STJ. RESP nº 447814/SP. DJU 10 de março de 2003, p. 00112.  
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Ademais, prima-se pelo Princípio da Impessoalidade nesta 

Administração, vez que todos participantes devem ser tratados com absoluta 

equidade, isonomia e neutralidade, devendo o julgamento da Comissão ser 

imparcial, vejamos:  

“Art. 3°. 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 a 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 lhe são correlatos.” (Grifo 

nosso). 

 

Por fim, tem-se o princípio da razoabilidade, por vezes chamado 

de princípio da proporcionalidade ou princípio da adequação dos meios 

aos fins, é um método utilizado no Direito Constitucional brasileiro para 

resolver a colisão de princípios jurídicos, sendo estes entendidos como valores, 

bens, interesses. 

 

II - DA ANÁLISE DO RECURSO APRESENTADO COMÉRCIO  DE  

MATERIAIS  MÉDICOS  HOSPITALARES  MACROSUL  LTDA 

 

A impetrante  alega que a descrição do lote 13 

ELETROCARDIOGRAFO da empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA e 

das próximas quartas colocadas (Marca Bionet modelo Cardiocare  2000) não 

atende quanto, está ofertando eletrocardiógrafo com 01 eletrodo reutilizável 

pré-cordial tipo cinta. 

 

 

III DO PEDIDO 
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Requer que seja  o  presente  recurso conhecido  e,  no  mérito,  

julgado  procedente,  no  sentido  de  que  sejam solicitadas  diligencias as 

empresas colocadas do primeiro ao quarto lugar  para  o  item 13, para  

confirmação se  estão  ofertando  com  todos acessórios, inclusive no que pede 

“eletrodo reutilizável precordial tipo cinta”, solicitado no descritivo do edital, e, 

por conseguinte,caso se já constatado que as mesmas não ofertaram, requer-

se adeclaração daempresa COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  MÉDICOS  

HOSPITALARES  MACROSUL  LTDA como  vencedora desse  item do 

certame, já que foi ofertou equipamento juntamente com o acessório que 

atende ao solicitado em edital. 

 

IV DAS CONTRARRAZÕES 

Não houve contrarrazões de Recurso. 

 

V DO MÉRITO 

 

Trata-se do PREGÃO ELETRÔNICO nº 000045/2022, destinado 

à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS MEDIANTE EMENDA 

PARLAMENTAR DA SRA. NORMA AYUB, SOB PROPOSTA Nº 

14744.834000/1210-05, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA EQUIPAR OS 

CONSULTÓRIOS MÉDICOS E/OU SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS ANTIGOS 

E SUCATEADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO 

IMIGRANTE E EMENDA FEDERAL PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 3.724, 

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020, SOB PROPOSTA Nº 14744.834000/1190-

08, QUE SERÁ UTILIZADA PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DO BAIRRO MINETE, ALÉM DAS EMENDAS PARLAMENTARES 

SOB NÚMERO 14744.834000/1210-03, DA PARLAMENTAR DRA. SORAYA 

MANATO E  14744.834000/1210-07, DO PARLAMENTAR MARCOS DO VAL. 
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Cabe à Administração definir as regras e exigências que 

garantam o fiel cumprimento das obrigações assumidas, de acordo com as 

especificidades do objeto, a qualidade, perfeição e eficiência desejadas, 

fixando-as previamente na elaboração da peça editalícia, sem comprometer o 

caráter competitivo do certame. 

A licitação deve ser regida pelo princípio da vinculação ao edital e 

do julgamento objetivo, sendo observado o princípio constitucional da isonomia, 

de forma a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

A licitação, além de atender às necessidades reais da 

Administração, deve ser elaborada visando atender aos princípios 

constitucionais, a seguir elencados. 

 

“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.” 

A  Administração está obrigada a sempre escolher os melhores 

meios para satisfazer o interesse público e não pode arriscar, devem escolher 

a melhor maneira para a prática de tais atos. 

O Poder Discricionário é aquele que o direito concede à 

Administração Pública para a prática de atos administrativos com liberdade na 

escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. 
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A propósito do poder discricionário cabe trazer à baila a lição de 

HELY LOPES MEIRELLES - Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., págs. 

143/144 – Revista dos Tribunais: 

“Tanto nos atos vinculados como nos que resultam da 

faculdade discricionária do Poder Público, o administrador terá 

de decidir sobre a conveniência de sua prática, escolhendo a 

melhor oportunidade e atendendo a todas as circunstâncias 

que conduzam a atividade administrativa ao seu verdadeiro e 

único objetivo – o bem comum”. 

 

 Em se tratando de alegação exclusivamente técnica, as 

alegações recursais foram encaminhadas para análise da equipe técnica, que 

ponderou: 

Foi observado que na descrição do item foi exigido: “01 eletrodo 

reutilizável pré-cordial tipo cinta”. Um acessório para facilitar o uso do 

equipamento, e que este acessório possui um valor de mercado baixo. 

E ainda ao reanalisar o acessório foi observado que o mesmo não 

será de grande utilização, uma vez que dependendo do biotiopo físico do 

paciente o mesmo não é adequado, pois vem com um tamanho padrão. 

A empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA atendeu todas as 

especificações, restando somente o item eletrodo reutilizável precordial tipo 

cinta, em uma primeira avaliação dos prospectos decidiu-se por aprovar o 

equipamento sem a cinta, devido que a ausência deste acessório não intervém 

na utilização do equipamento, além da economicidade, pois o preço do produto 

cotado com a cinta está com valor consideravelmente superior ao da empresa 

declarada arrematante. 

Assim pelo princípio da Autotela, buscando sempre a melhor 

proposta para a Municipalidade, a Secretaria Municipal de Saúde irá rever a 

descrição do referido item, sendo necessário o cancelamento do Lote 13. 

Resta claro, portanto, que prosseguimento do lote 13 com as 

especificações constando no anexo I do edital do pregão eletrônico nº 

000045/2022 não é mais vantajosa para a Administração 
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Considerando a supremacia do interesse público pela 

Administração Pública, na condução e encerramento dos procedimentos 

licitatórios, com fundamento no teor do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93. 

 

Considerando a necessidade de ajuste em seu descritivo, uma 

vez que se trata de equipamento para uso hospitalar utilizado para realizações 

de exames diários pelos Munícipes nas unidades básicas de Saúde; 

 

Considerando que o valor do equipamento com o eletrodo 

passará do unitário  de R$ R$ 6.682,00 ( Seis mil seiscentos e oitenta e dois 

reais) para R$ R$ 11.000,00 ( onze mil reais), sendo licitado a quantidade de 

06 unidades,  será de aproximadamente R$ 25.000 ( Vinte e cinco mil reais) de 

diferença apenas por exigir 01 eletrodo reutilizável pré-cordial tipo cinta, que 

não intervere no uso do produto e que poderá ser subutilizado pela 

Municipalidade  e ainda sendo que o eletrodo  poderá ser adquirido a parte 

pela Administração caso necessário. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, CONHEÇO os termos do Recurso 

Administração e no mérito opino por cancelar o Lote 13 do referido certame, 

pelas razões expostas. 

 

Venda Nova do Imigrante – ES, 30 de Agosto de 2022. 

 

 

 

PROCURADOR 
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 DECISÃO  
 

PREGÃO ELETRONICO nº 000045/2022  
 
RECORRENTE: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
MACROSUL   
 
RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
Tendo em vista a manifestação da Assessoria Jurídica do Município, 
CONHEÇO os termos do recurso administrativo e no mérito NEGAR-LHE 
provimento.  
 

Venda Nova do Imigrante, 30 de agosto de 2022. 
 

Alexandra de Oliveira Vinco 

Pregoeira Oficial 
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RATIFICAÇÃO DECISÃO 
 
PREGÃO ELETRONICO nº 000045/2022  
 
Mediante Manifestação da Procuradoria, ratifico a decisão de julgar 

IMPROCEDENTE o Recurso da empresa  COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 

HOSPITALARES MACROSUL LTDA 

 
Venda Nova do Imigrante, 30 de Agosto de 2022. 

 
 
 

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI 
PREFEITO 
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