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JULGAMENTO  DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Presencial n.° 30/2019 

RECORRENTE: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. 

Conêórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentnãc Paranaense 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Medicalway 
Equipamentos Médicos Ltda., contra o resultado do pregão em epígrafe, cujo 
objeto é o fornecimento de material hospitalar (cardioversor/desfibrilador) para 
o CISAMUSEP. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa Recorrente, 
exponho abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que 
fundamentam esta decisão. 

1-) DA ADMISSIBILIDADE 

Preliminarmente, cabe registrar que a peça foi interposta intempestivamente. 
Explica-se. Veja que a sessão de abertura de envelopes se deu em 
01/11/2019, tendo a sessão sido suspensa para análise de catálogos, ficando 
determinado de forma expressa que a sessão iria ser retomada em 06/11/2019, 
às 8h00min, saindo todas as concorrentes devidamente intimadas da data da 
retomada da sessão. Ocorre que na data designada para retomada da sessão 
a empresa recorrente não compareceu. 

Diante do resumo fático acima narrado, em conjunto com o que prevê o inciso 
XVIII, do art. 40,  da Lei 10.520/2002, a manifestação da intenção de recorrer é 
feita diretamente na sessão, de forma imediata e motivadamente, tendo a parte 
recorrente, após tal manifestação, o prazo de 3 dias para a apresentação de 
razões (completas) de recurso. 

No caso em questão, a recorrente deveria ter apresentado o recurso na 
sessão, fato que não ocorreu, posto que não compareceu ao ato, não obstante 
tenha ficado devidamente intimada da data e do horário do prosseguimento da 
sessão em que seria divulgado o resultado da análise dos catálogos. 

Assim, tem-se que ela não ocorreu, de forma que não tendo exercitado seu 
direito de recorrer no prazo oportuno, não há que se falar em apresentação de 
razões, como o fez. 

2-) DAS RAZÕES APRESENTADAS 

Não obstante a intempestividade reconhecida no item anterior, analisa-se as 
motivações lançadas na petição sobre a desclassificação. 

A Recorrente, em síntese, alega que sua desclassificação não é merecida, 
visto que seu produto preenche os requisitos exigidos no edital. 

A demonstração do equívoco da comissão julgadora, em tese, estaria 
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mate'rializada por meio de um 'tprint" do manual do equipamento cadastrado no 
"site" da ANVISA que estaria colado na petição de recurso, contudo, no espaço 
em que estaria a colagem do "print", consta, apenas, um espaço em branco e, 
com a referida petição não veio acompanhando qualquer documento que a 
instruísse, ou seja, não houve a devida demonstração de que o ato de 
desclassificação contrariava as reais condições e especificações do 
equipamento. 

Ademais, tais especificações já deveriam constar do envelope entregue pela 
recorrente no dia da abertura da sessão, visto que é com base nesses 
documentos que é feita a conferência, conforme bem constou no edital. 

Assim, se a documentação apresentada no certame indica que o equipamento 
não atende o descritivo, a desclassificação é justa e deve ser mantida. 

3-) DA DECISÃO DO PREGOEIRO 

Ante o exposto, opino por deixar de conhecer do recurso interposto, uma vez 
que intempestivo, conforme fundamentos lançados no item 1 desta decisão, 
não obstante, ainda que se tempestivo fosse, no mérito não lhe assistiria razão, 
em face do exposto no item 2. 

A consideração superior, com fulcro no art. 109, § 40, da Lei n° 8.666/93. 

Maringá/PR, 14 de novembro de 2019. 
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CARMELITO JÚNIOR DELtELO BENALI 
PREGOEIRO 
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LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Presencial n.° 30/2019 

RECORRENTE: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. 

Ante o exposto nas considerações do pregoeiro, deixo de conhecer do recurso, 
em função de intempestividade, de modo que, com relação ao mérito, ainda 
que se interposto no prazo, o recurso não mereceria provimento. 

Publique-se, registre-se e intime-se. 

Maringá/PR, 14 de novembro de 2019. 
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NÍVEA CRISTINA'DE PAIVA SARRI 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 


