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PROCESSO Bee: 30850 
INTERESSADO: Gerência de Gestão de Equip. Médico Hospitalar e Odontológico 
ASSUNTO : Julgamento Recurso 

DESPACHO N° 089/2021 — Versam os autos acerca de Julgamento de icursos 
administrativos apresentados pelas empresas NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

DE PRODUTOS LTDA. e ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA., contra decisão da Comissão Especial de Licitação que declarou vencedora 
do Pregão Eletrônico n° 097/2020, a empresa MEDEIROS CANDELORE COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. após a 
desclassificação de ambas as empresas que apresentaram recursos com base no Parecer Técnico n° 
2034/2020 — Diretoria de Atenção à Saúde, alegando o não atendimento ao teste de conforto de uti ização 
da máscara. 

Quanto ao teste de conforto de utilizaç'do da máscara Quinze voluntário utilizaram o EM, dzfrente o 

expediente de trabalho. Houve consenso de relatos que a máscara analisada não promove cila:te e 

adaptação, pois, o produto durante a conversação se movimenta comprometendo afixação à face, 

necessitando de frequentes ajustes do EM Com a mão, realizada pelo usuário. Sendo assir pela 

dificuldade de ajuste e adaptação o produto não atende ao estabelecido na Nota Téc ice n° 

04/2020, no que refere a recomendação de evitar tocar na parte da frente da máscara e uanto 

estiver em uso, necessitando de frequente manipulação, pelo usuário, para o seu ajuste. Houve 

também relatos de aspereza no que refere ao contato da face interna da máscara (consti Ida de .4 
Tecido-Não Tecido- 7N7) com a pele, ocasionando "sensibilidade" dérmica facial, o que pr moveu g 
desconforto e dificultou a utilização da máscara por um tempo prolongado,' 	 d 

O) 

Após a apresentação das razões recursais foi apresentado pela MEDEIROS .1'63  
CANDELORE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CP 
HOSPITALARES LTDA, contrarmzões aos Recursos Administrativos, opinando pela manutenção da 

desclassificação das referidas empresas e sua habilitação e conseqüente adjudicação. 

Os autos foram enviados a área técnica para avaliação, onde foi emitido parecer té 
através do Despacho n° 375/2021 — Gerência de Gestão de Equip. Médico Hospital 
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Odontológico, reconhecendo o erro do primeiro parecer técnico (Parecer Técnico n° 2034/2020 — 

Diretoria de Atenção à Saúde) que desclassificava as empresas NAYR INDÚSTRIA, COMÉÃCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. e ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDIC NTOS 

E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., uma vez que o teste de conforto da máscara facial kata  se 

de medida não prevista no edital e em seus anexos, sendo, portanto, medida que deva ser descons derada 

pela Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio à vinculação ao Instrumento convocatório, 

acatando assim o pedido de aprovação do produto de ambas as empresas. Porém manteve a 

desclassificação das mesmas por outro motivo, que segue: 

NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS L 

Em análise ao comprovante de vercação do Cadastro Nacional de Empresas Inid neas e 

Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis/13543612),  constatou se que a erida 

empresa está impedida de licitar de 10/09/2020 até 10/09/2021 por punição aplica a com 

fundamento no art. 7, Lei 10520/2002, ficando assim definitiva a irregularidade quanto a 

participação da recorrente no certame em questão, devendo de uma vez por todas ser 

mantida a desclassificação proferida por descumprimento de normas editalicias e legais. 

ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD 

HOSPITALARES LTDA. 

A empresa utilizou durante o processo licitatório o registro da empresa EMBRAM4C ã 

(Reg. ANVISA 10201230047), que inclusive consta nas caixas de máscaras onfiadas g, 

para amostras; nos documentos de habilitação consta declaração da empresa 

EMBRAMAC, que o referido registro só poderia ser utilizado pela marca PROT CME 

até 31/10/2020; quando consultado o site da ANYISA, consta que a em resa 

PROTECME BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR, est com 

o cadastro ativo sob o número 8.21.290-9 (PMY1WMMM2846), com data de re istro 

de 21/12/2020, ou seja, há uma lacuna de registro na ANV1SA entre 31/10/2 120 a 

21/12/2020, que coincide exatamente com o processo licitatório e solicitaç 
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amostras. Portanto, por falta de registro vigente da marca PROTECME, a época da 

licitação, a referida empresa não poderá ser habilitada. 

Acatando assim os motivos apresentados nas contrarrazões da empresa MEDEIROS 

CANDELORE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS 

HOSPITALARES LTDA. Porém, além de desclassificar as empresas NAYR INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. e ATIVIDADE COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., conforme esclarecido anteriormente, o 

mesmo parecer desclassificou também a empresa MEDEIROS CANDELORE COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. conforme: 

Nos documentos enviados para habilitação, consta que a referida empresa uti izou o 

registro da empresa ANA PAULA RUMAM (Reg. N° 81064970003). Vale ressaldrir que 

no referido registro não há citação de marca e cita empresa ANA PAULA RII MAM 

como fabricante. Já no parecer técnico, foi apresentado outro registro vigente eni nome 

da MEDEIROS e CANDEL ORE, com o número 81161110002, que não traz refe 'neta 

a marca da máscara, porém é uma autorização de fabricação, armazenam nto e 

distribuição de máscaras; No que diz respeito a amostra enviada para análise, a caixa 

enviada não dispõe de informações sobre o registro na ANVISA e ao consultar, n sitio 

da ANVISA, o número de registro da marca ASTROMED não é encontrado. Por fim, na 

caixa da referida máscara, consta como fabricante a empresa ASTROMED (Que não z 

possui registro para produção de máscaras e sim de equipamentos) e como empresa Èr',  
distribuidora a empresa MEDEIROS e CANDELORE. 	 ci 

o) 

C Após os autos foram encaminhados para Advocacia Setorial, para emissão de parecer, .9. 
O tendo a Procuradora em exercício nessa Secretaria de Saúde, emitido o Parecer Jurídico n° 330/2021, ql  

trazendo a seguinte conclusão: 

"por todo o exposto, opino pelo conhecimento e recebimento do recurso e contrarrazões 

interpostos, porque tempestivos, opinando-se que no mérito seja". 
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Dado provimento  ao recurso interposto pela empresa NA IR INDO' TRL4, 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA, para que seu Jtroduto 

seja habilitado, bem como a empresa seja considerada habilitada (des1e que 

atendidos todos os demais requisitos habilitatórios), tendo em vista que a tanção 

aplicada pela Controladoria- Geral do Distrito Federal — CGDF lanç da no 

Cadastro de Empresas Inidáneas e Suspensa: — CEE, alcança apenas o istrito 

Federal, conforme entendimento em Plenário do TCU no Acórdão n° 269/20 

Negado provimento  ao recurso interposto pela empresa AT 	ADE 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 4TDA., 

tendo em vista a inexistência de registro vigente para o produto junto a AI47ISA à 

época da licitação; 

Após relato do Parecer Técnico e Jurídico, não resta dúvidas que a empresa NAYR 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. atendeu plenamente aos 

requisitos editalicios, portanto, o recurso apresentado pela mesma resta julgado como PROCEDENTE 

e será sugerida por esta comissão a manutenção da habilitação da empresa NAYR INDUSTRIA, 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. e declarar a mesma como venced ra do 

Pregão Eletrônico n° 097/2020 SRP e por conseguinte IMPROCEDENTE o recurso apresentad pela 
empresa ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL+RES 
LTDA., bem como as contrai-razões apresentadas pela empresa MEDEIROS CANDEI.ORE 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITA4RES 

LTDA. 
o 
c.3 

Não obstante, encaminhamos os autos ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúd para c' 

'E 
5 
c!' 

Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, aos 26 dias do mês de fevere co de 
2021. 

Gildeone Sil 

 

e Lima 

 

eu. 
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análise, julgamento e decisão da autoridade competente. 
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