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J U L G A M E N T O    D E    R E C U R S O        

A D M I N I S T R A T I V O 

 

 

Processo Licitatório nº 016/2021 - Pregão Presencial nº 

004/2021 

 

 

 

 

Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar para atender a 

demanda do CIESP e dos seguintes municípios consorciados: Bicas, 

Chiador, Descoberto, Guarará, Mar de Espanha, Maripá de Minas, 

Pequeri, Rochedo de Minas, São João Nepomuceno e Senador Côrtes. 

  

 

Ref.: Recurso Administrativo da Empresa: LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., CNPJ nº 57.532.343/0001-14 contra a classificação do objeto 

descrito no ITEM 101 do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe à 

empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA ME, CNPJ 02.305.767/0001-54. 

 

Recorrido: Pregoeiro. 

 

 

I – Relatório: 

 
 Trata-se de recurso administrativo apresentado a tempo e modo 

pela empresa acima identificada, contra ato do Pregoeiro que, em sessão 

pública de processamento do Pregão Eletrônico nº 004/2021 – Processo 

Licitatório nº 016/2021, classificou a proposta no item 101 - Cobertura 

para curativo: Carvão ativado e prata 20 cm x 10 cm da empresa MAT MED 

HOSPITALAR LTDA ME, CNPJ 02.305.767/0001-54, vencedora do item com o 

menor valor proposto e, ato seguinte, devidamente habilitada. 

  

A empresa LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA questiona que o 

aludido produto ofertado pela empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA ME não 

atende a finalidade para a qual se destina no ITEM 101 do Edital, 

motivo pelo qual solicita sua desclassificação conforme detalhamento 

no pedido de recurso encaminhado. 

 

Publicizadas e disponibilizadas por meio do sistema de pregão 

eletrônico a razão de recurso apresentada e estando previamente 
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intimada a ofertar contrarrazão, a empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA ME 

se manifestou. 

 

Em sua contrarrazão, a empresa declarada vencedora do item 101 

(MAT MED HOSPITALAR LTDA ME) buscou afastar todas as alegações de 

inadequação de sua proposta, argumentando que a especificação técnica 

do produto ofertado condiz com o exigido em edital e contrapõe 

fundamentadamente cada ponto indicado pela Recorrente como de 

inadequação. 

 

II – Fundamentação: 
 

 

1 – Do enfrentamento da questão técnica apresentada: 

 

A Recorrente LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. reportou a 

inadequação da proposta da empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA ME., 

classificada em primeiro lugar no item 101, apontando diversas 

questões, supostamente técnicas, relacionadas ao produto ofertado pela 

mesma. 

 

Ao mesmo passo, em suas contrarrazões, a empresa MAT MED 

HOSPITALAR LTDA ME empenhou-se em tentar refutar tais apontamentos. 

 

Temos que as alegações da Recorrente (LM FARMA) são fundadas em 

comparativos de informações obtidas na internet e em manifestações 

ocorridas em procedimentos de outros órgãos sem, contudo, viabilidade 

de verificação de sua adequabilidade ao caso concreto. 

 

As suposições de inadequação do produto ofertado pela empresa 

declarada vencedora não lograram êxito em desconstituir o material 

apresentado no procedimento licitatório e o oficialmente existente 

acerca do produto comercializado. 

 

A avaliação da pertinência e adequação da proposta e dos produtos 

nela contidos deve ser OBJETIVA, atrelada estritamente ao exigido no 

Edital e, neste sentido, temos que o instrumento convocatório trouxe 

a seguinte exigência referencial para o item em debate: 

 

 
Na proposta apresentada pela empresa declarada vencedora, e ora 

Recorrida, o produto ofertado (ACTICARE AG) atende estritamente ao 

requerido, não restando dúvidas de que suas características técnicas 

e de composição estão adequados ao exigido no Edital para o item. 

 

101 

Cobertura 

para 

curativo: 

Carvão 

ativado e 

prata 

20cmx10 cm 

unidades 181 
 R$                 

220,00  

R$        

39.820,00 
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O atendimento à finalidade para a qual se destina determinado 

produto se dá pela CONFORMIDADE de suas características àquelas 

exigidas no instrumento convocatório, e não resta dúvida quanto à 

mesma neste caso concreto. 

 

Ampliar a análise de conformidade de produtos ofertados para 

elementos que sequer estão definidos no Edital seria revestir de 

subjetividade a validação de qualquer item, dando margem à imposição 

de requisitos ao bem prazer do agente responsável pela verificação, o 

que é impensável diante dos princípios administrativos que devem 

revestir todas as ações do Poder Público. 

 

As alegações de fragilidade da selagem do sachê, de capacidade 

absorvente inferior e ausência de fibra resistente, não encontram 

correspondência no Edital que permitam a desclassificação da proposta 

para este item, sendo que eventuais falhas apresentadas pelo produto, 

no caso de seu fornecimento, será objeto de procedimento próprio de 

identificação, apuração e, se o caso, sancionamento. 

 

A empresa Recorrente buscou demonstrar a ocorrência de 

irregularidades com o produto ofertado - e objeto do pedido de 

desclassificação – perante procedimentos licitatórios de outras 

entidades públicas; entretanto, as conclusões de “não atendimento ao 

edital”, sem que se tenha conhecimento do que restou ou não exigido 

nestes correspondentes editais, não levam à conclusão de que o produto 

seja inadequado, restando inviabilizado este cruzamento conclusivo que 

tentou estabelecer o Recurso com a licitação agora em curso. 

 

A análise, portanto, objetiva quanto ao atendimento dos 

requisitos exigidos para este item 101 se dá diante do que restou 

apresentado no Edital e, neste sentido, repisando o já dito, resta 

facilmente demonstrada a confluência das características do produto 

ofertado com o descritivo correspondente do item. 

 

Dito isto, passemos à decisão. 

 

 

III – Decisão: 

 

 Com as considerações e fundamentos explicitados no decorrer deste 

documento, esta Pregoeira, no Processo Administrativo nº 016/2021 – 

Pregão 004/2021, CONHECE o recurso apresentado pela empresa LM FARMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 57.532.343/0001-14 uma vez que 

preenchidos os pressupostos de suas admissibilidades. 

No mérito, DECIDE MANTER A DECISÃO ATACADA e, consequentemente, 

sustentar a classificação da empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA ME, CNPJ 

02.305.767/0001-54 no item 101 - Cobertura para curativo: Carvão 

ativado e prata 20 cm x 10 cm. 
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 Considerando a decisão tomada, e em função dela, encaminhe-se o 

processado ao Sr. Presidente do CIESP para que, na qualidade de 

autoridade superior, examine as razões aqui apresentadas e julgue o 

recurso como entender de direito. 

Bicas/MG, 05 de março de 2021. 

 

 

 

 

Aline dos Santos 

Pregoeira 
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RECURSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO 

 

 

Processo nº 016/2021 – Pregão Presencial nº 

004/2021 

 

Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar para atender a 

demanda do CIESP e dos seguintes municípios consorciados: Bicas, 

Chiador, Descoberto, Guarará, Mar de Espanha, Maripá de Minas, 

Pequeri, Rochedo de Minas, São João Nepomuceno e Senador Côrtes. 

 

 

Ref.: Recurso Administrativo da Empresa: LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., CNPJ nº 57.532.343/0001-14 contra a classificação do objeto 

descrito no ITEM 101 do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe à 

empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA ME, CNPJ 02.305.767/0001-54. 

 

 

DECISÃO: 

 

 O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Especialidades - 

CIESP, no uso de suas atribuições, com relação ao recurso 

administrativo que lhe fora remetido pela Pregoeira designada por Ato 

Administrativo próprio, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2021, 

DECIDE: 

• Conhecer o recurso interposto pela empresa LM FARMA INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA, contra atos que promoveram a classificação 

da proposta do item 101 da empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA ME; 

• Acolher, por seus próprios fundamentos, a decisão da 

Pregoeira, que manteve seus atos e declarou classificada a 

proposta da empresa referenciada anteriormente, ratificando-

a e, por conseguinte, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso em 

questão; 
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• Determinar a comunicação e publicação do resultado final do 

processo e, neste mesmo ato; 

•  ADJUDICAR o objeto especificado no item 101 do Edital à 

empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA ME, CNPJ 02.305.767/0001-54 e 

HOMOLOGAR todo o processado para que produza seus jurídicos 

efeitos, culminando no chamamento à referida empresa para que 

proceda a assinatura da ATA nos prazos determinado em Edital. 

Bicas/MG, 05 de março de 2021. 

 

 

José Maurício de Sales 

Presidente do CIESP 
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