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PARECER .TURiDICO

PROCESSO LICITAT6RIO 008/2020

susEgg

Trata-se  de  urn  procedimento  licitat6rio  n°  008/2020  na  modalidade  de  Pregao

Eletronico  visando  o  registro  de  preeos  para  eventuais  contratae6es  de  Materiais

Medicos. Destinados aos orgaos participantes do Cons6rcio Intermunicipal de Satide

da  Regiao   do  Contestado   CISAMURC:   Municfpios   de  Bela  Visata  do  Toldo,

Canoinhas, Irine6polis, Itai6polis, Mafia, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva,

Porto Uniao, Tres Barras.

Na data de quatorze de janeiro de dois mil e vinte e urn, compareceream neste orgao

os  representantes  legais    das  Empresas  Metromed  Com6rcio  de  Material  Medico

Hospitalares Sra. Alexandra Carolina da Silva e Carla Renata Silveira e Trade Medical

o Sr. Clovis Tadeu Moreira, para realizar os testes de  amostragem, nesta oportunidade

a Sra. Alexandra Carolina da Silva questionou   que na proposta inicial juntada pela

empresa Trade Medical junto ao sistema de Licitap6es da Platafoma BLL em seus

items   380,381,382,383,384,393,394,395,396,397,399,400,401,402   e   403   consta   a

duplicidade de marcas em sua proposta, expondo que nao 6 legal a duplicidade das

marcas na referida proposta, requerendo desta foma a desclassificagao dos itens   da

empresa, o Sr. Clovis representante da empresa Trade Medical  requereu a dilapao de

prazo para justificativa, conforme ata 01/2021.

No  dia  quinze  de janeiro  de  dois  mil  e  vinte  e  urn,  o  Sr.  Clovis  Tadeu  Moreira

representante da empresa TradeMedical, protocolou sua justificativa onde relata que

(...) "Ressaltamos primeiramente que a em momento algum ha duplicidade de marcas

na  referida  licitaeao  sequer  constam  duas  marcas,  nao  configurando  transgressao

alguma   sobre   a   lei   de   licitapfro   muito   menos   que   possa   gerar   uma   possfvel
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corre que ao ranscrevermos

sus+F-
inicial' por

erro  de  digitagao  acabamos  mencionando  uma  observapao  que  se  faz  perante  a

procedimento intemo de nossa empresa, pois cotap6es sao efetuadas e observap6es sao

colocadas na planilha para analise e conclusao diante principalmente dos descritivos

exigidos,   portanto   sao   anotap6es   irrelevantes   perante   as   licitag6es,   tratando-se

meramente de tranrite intemo de nossa empresa. Sem muito esfoxpo, pode-se inferir

quealicitagaopreencheucorretamenteocampomarcanaplatafomadaBLL,paraque

pudesse participar dos lances, conforme proposta inicial (anexo) onde comprova-se o

preenchimento de apenas uma marca, sendo que a proposta inicial em questao   onde

consta  a  nossa  observapaotrata-se  apenas  de  urn  documento  exigido  em  anexo,

juntanente com todos os documentos habilitat6rios, nao interferindo na fase de lances

e muito memos de decisao quanto ao vencedor. Podemos comprovar categoricamente

que cumprimos todos os procedimentos quanto a documentapao e ao andamento da

referida licitapao, pois demonstranos ainda atrav6s de documentos t6cnicos que foram

apresentados posteriormente que realmente cotamos a marca informada na plataforma.
Por rim entende nossa empresa que a proposta de pregos da licitante nao deva ser

desclassificada por mero erro de digitapao a qual nao influencia nas decis6es quanto a

a  nossa  empresa  ser  a vencedora  mos  items  supracitadas,  por tanto  requer  que  nao

prospere     o    pedido    efetuado    pela    empresa    recorrente     solicitando    nossa

desclassificapao."

Ap6s apresentagao da defesa foi realizada uma busca minuciosa sobre o alegado neste

ato foi constatado que na poxposta inicial, houve a descrigao de duas marcas conforme

consta no item 380 ap6s o seu descritivo temos (PF 88,26 HOSPIFLEX) -POLARFIX,

como ocorreu mos items subsequentes de numero 381,  382,  383,  384,  393,  394,  395,

396, 397, 399, 400, 401, 402 e 403.   Estando a proposta em   desconfomidade com o

item 5.5 do edital 008/2020 onde consta : "A proposta devera conter Fabricante, Marca
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Da mesma forma,  falhas,  omiss6es  ou lacunas  detectadas  em propostas  devem ser

tratadas como irregularidades,  devendo a Administrapao decidir pela desclassiflcapao

da proposta caso os vfcios apresentados afetarem o perfeito entendimento quanto ao

objeto ofertado e as condig6es essenciais exigidas na licitapao. Conforme disp6e a  lei

8666/93  em seu Art.48  Serao desclassificadas:  I-  as prospostas que nao atendam as

exigencias do ato convocat6rio da licitapao.

Respeitando  o  princfpio  da  isononria,  nao  pode  este  orgao    aceitar  a justificativa

apresentada pela empresa Trade Medical.

Desta forma opino, pela desclassificagao dos items 380, 381, 382, 383, 384, 393, 394,

395, 396, 397, 399, 400, 401, 402 e 403.

E o parecer, salvo melhor jufzo.

Canoinhas,19 de janeiro de 2021.
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