
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

DECISÃO 

REFERÊNCIA: Pregão Presencial n° 06/2018 

OBJETO: Contratação de empresa objetivando aquisição de materiais 
hospitalares e radiológicos utilizados no CISAMUSEP. 

ORIGEM: Protocolo n°673/2018. 

RECORRENTE: Espaço Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - ME 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO. PREGÃO 
PRESENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA 
CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS MOLDES PREVISTOS 
NO EDITAL. Documentação relativa à regularidade na 
ANVISA apresentou informações incorretas, 
inviabilizando, assim, a manutenção da concorrente no 
certame, já que se tratava de documentação de 
apresentação correta obrigatória e que não há previsão 
legal ou em edital de prazo para regulamentação. 

RELATÓRIO 

A concorrente apresentou recurso impugnando a sua desclassificação e 
pleiteando que a decisão atacada seja revista e assim possa ter adjudicado em 
seu favor o objeto da licitação, vez que teria apresentado menor preço na fase 
de lances. 

Em suas razões expõe que a pregoeira não agiu bem ao interpretar que a sua 
documentação não atendia ao descritivo do Edital que regula o certame 
(Pregão 06/2018), vez que considerou que os documentos de regularidade 
perante a ANVISA não estavam corretos, apresentando informações incorretas 
e que não conferiam aquelas apresentadas em outras documentações 
anexadas pela própria concorrente. 

No caso as autorizações expedidas pela ANVISA traziam a informação de que 
o representante legal da empresa era pessoa diversa da pessoa constante do 
contrato social, no caso de correlatos e de que no caso dos saneantes a 
responsável técnica era pessoa diversa daquela informada pela empresa 
concorrente. 

É o breve relato. 

FUNDAMENTAÇÃO 

A pretensão recursal da referida empresa não merece acolhida. 



Maringá/PR, 12 de abril de 2018. 

ROSÂNGELA1RÉSA DE MELLO LIMA 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

A questão cinge-se, na verdade, em analisar a conformidade da documentação 
exigida no Edital com aquela apresentada pela concorrente no envelope 
respectivo. 

O que se constata por informações trazidas pela empresa concorrente é que o 
seu responsável legal é a pessoa de ANDERSON TAKASHI HONDA, enquanto 
que a sua responsável técnica é a pessoa de FRANCIELI PAGANINI DOS 
SANTOS, contudo, o registro perante a ANVISA estava divergente na 
documentação apresentada, pois, no que diz respeito aos saneantes constava 
como representante legal a pessoa de ANDERSON TAKASHI HONDA e como 
responsável técnico a pessoa de BRUNA HEREDIA BARBOSA. 

Na autorização para correlatos constava como responsável legal a pessoa de 
MARCELO HENRIQUE MAGGI DONASAN e como responsável técnica a 
pessoa de FRANCIELI PAGANINI DOS SANTOS. 

Diante dessa análise percebe-se que o registro perante ANVISA constante nas 
autorizações, tanto para saneante, como para correlatos apresenta 
divergências, visto que em relação aos saneantes o responsável legal está 
correto, contudo a responsável técnica consta o nome de pessoa diversa 
daquela que realmente possui a responsabilidade técnica na concorrente, já no 
que diz respeito à autorização da ANVISA para correlatos o nome do 
responsável legal está errado, constando pessoa que sequer faz parte do 
quadro societário, ainda que o nome da responsável técnica esteja correto. 

Destaque-se, ainda, que não se trata de documentação que a lei autorize a 
concessão de prazo para regularização, devendo a empresa participante zelar 
pela correção das informações constantes em seus registros cadastrais e 
constatando alguma divergência providenciar as alterações necessárias antes 
de encaminhar a documentação para o certame licitatório. O que não ocorreu 
no caso em apreço. 

Assim ocorrendo, a empresa recorrente infringiu o disposto no item 14.1.2 do 
Edital que rege o certame, devendo, pois, ser mantida a sua desclassificação. 

CONCLUSÃO 

Em face do exposto, resolve-se por conhecer o presente recurso, tendo em 
vista a observância dos pressupostos de admissibilidade, e no seu mérito 
negar provimento deixando de reconhecer a existência de condutas ilegais por 
parte da Entidade licitante, conforme a fundamentação supra esposada. 

Intime-se a Recorrente. 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 


