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AO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL – Nº 029/2020 – FMS 
PROCESSO Nº 290/2020 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA FRANCINEIDE PEREIRA.  
 

A Empresa GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com 

escritório estabelecido à Av. Santos Dumont,  7200 Sala B  - Bairro: Aventureiro - Joinville- 

SC, CEP  89.226-435  inscrita no CNPJ: 07.911.318/0002-54 IE: 257.423.699 Fone contato  

(41)  99955-5694 e-mail: osnildo.lima@galaxyled.com.br neste ato representada pelo seu 

representante legal, Sr. Osnildo José Cardoso de Lima (Procurador) casado, portador da 

Carteira de Identidade nº 3.574.586-6 P, e inscrito no CPF sob o nº: 401.890.909-87. 

Vem, perante V. Exa., com fundamento nos arts. 5º, XXXIV e LV, “a”, e 37, ambos da 
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com as determinações contidas 
na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mais precisamente o artigo 109, inciso I, alínea “(a)” 
e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, interpor o presente RECURSO 
ADMINISTRATIVO contra a equivocada decisão proferida por essa respeitável Comissão 
Especial de Licitação que Declarou Vencedor do Certame empresa HERA MEDICAL 
REPRESENTAÇÕCES COM. E SERVIÇOS LTDA, tudo conforme adiante segue, rogando, 
desde já, que seja a presente dirigida à autoridade que lhe for imediatamente superior, caso 
V. Exa. não se convença das razões abaixo formuladas e, “spont própria”, não proceda com 
a reforma da decisão ora acatada, que, com o devido respeito, não se sustentam. 

DAS RAZÕES DO RECURSO DA TEMPESTIVIDADE  

O presente recurso é tempestivo na medida em que a intenção de sua interposição foi 
manifestada e recebida pelo pregoeiro, no dia 11/08/2020 no prazo mínimo contados após 
a declaração do vencedor do pregão em questão. Sendo de 3 (três) dias úteis o prazo para 
registrar as razões do recurso, como termo final o dia 14/08/2020, até às 23h59min, sendo, 
portanto, tempestivo. 

BREVE RELATO  
 
Na data de 11/08/2020 participamos do Pregão Presencial de número 29/2020 nos  itens 1 

e 3 cujo objeto são: 

Item 1 - KIT TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM - COM REGISTRO NA ANVISA E 

CERTIFICADOS DE ANALISE FABRICANTE. 

Item 3 - MÁSCARA COM TRIPLA PROTEÇÃO, COM EFICIENCIA DE FILTRAÇÃO 

BACTERIANA DE 99,9% COM CAMADA INTERMEDIARIA DE FILTRO BACTERIOLÓGICO, 

COM ELÁSTICO, CONTENDO 50UNIDADES, APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA 

REGISTRO NA ANVISA E AMOSTRA. 

No qual fomos desabilitados por não atender o sub item do edital:  

5.1.3.1 – Apresentar Registro na ANVISA e Certificado de Análise do Fabricante, para 

os itens 1 e 2; 

Mas precisamente não apresentamos: Certificado de Análise do Fabricante. 

 
DO RECURSO 
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Em sua peça recursal, a consigna, em apertada síntese, que: 
 
A empresa cumpre materialmente toda exigência em relação a documentos Fiscais, 
jurídicos, financeiros, técnicos e atestados de Capacidade Técnica.  
 
Diante da pandemia a própria ANVISA publicou em Diário Oficial na data de 30/04/2020 

resolução RDC Nº 379º qual preconiza sobre os requisitos para fabricação, importação e 

aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritário para o uso em serviços de 

saúde, em virtude da emergência da saúde a qual enfrentamos, determina que não há 

necessidade de exigências documentais junto aos fornecedores em licitações . 

Pois bem, nossa empresa ainda assim apresentou os documentos prioritários sendo: 

Registro junto Anvisa, Licença Sanitária, AFE e outros 

O documento exigido > Certificado de Análise do Fabricante no sub item 5.1.3.1  

Trata-se de um documento de importação  que deverá ser exigido na entrega da mercadoria 

e não na habilitação, pois vejam, o presente pregão trata-se de Registro de Preço, o 

certificado exigido é para os lotes em estoque, como as empresas participantes poderão  

garantir a vocês que o certificado entregue no momento da habilitação será do lote  a ser 

entregue  futuramente? Até porque esse produto no momento é de alta rotatividade. 

O mais agravante, na leitura do edital nossa empresa interpretou o que diz o subitem do 

edital conforme abaixo: 

5.5.1 - Tratando-se de produto de procedência estrangeira, o(a) pregoeiro(a) ou a autoridade 
superior poderá exigir da licitante vencedora, mesmo após a fase de julgamento, a 
apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos documentos relativos à 
importação.  
 
Tratando-se então de um documento relativo a importação, se caso fossemos vencedores 
apresentaríamos o documento: Certificado de Análise do Fabricante, (no qual segue anexo). 
 
Como vocês pode observar tivemos no edital contradições que induziu nossa empresa a 
uma interpretação diferente da Comissão da presente licitação.  
 

DA DESCLASSIFICAÇÃO 
 
O ato de desclassificação não merece prosperar, pois o documento citado não interfere ou 
prejudica em momento algum no andamento do certame. 
 
Pelo exposto é evidente que o ato de desclassificar a parte é medida excessiva, e aflige a 
lei Lei 8.666/93 e seus princípios. 
 
Vejam, uma vez que a empresa possui toda documentação necessária para participar do 
pregão, a falta desse registro, não deve ser quesito essencial para desclassificação por 
conta de que, como já justificado não faz sentido sua exigência. 
 
Não resta dúvida que os agentes públicos deverão atuar ao examinar os documentos com 
esteio nos princípios, dentre outros, da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica 
e do formalismo moderado. Não se devem EXCLUIR quaisquer licitantes por equívocos ou 
erros formais atinentes à apresentação de documentos, principalmente por ser produto de 
prioridade no atual cenário de saúde que estamos enfrentando relação ao COVID 19. 
 
Ao se prescrever que a licitação é um processo administrativo formal nos termos do artigo 
4º da Lei nº 8.666/1993 não significa formalismo excessivo e nem informalíssimo, e sim um 
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formalismo moderado. Como dito por Hely Lopes Meirelles, “a orientação é a dispensa de 
rigorismos inúteis e a não exigência de formalidades e documentos desnecessários à 
qualificação dos interessados em licitar.” 
 
II DAS RAZÕES DA REFORMA  
 
A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima 
enunciado incorreu na prática de ato manifestamente ilegal.  
 
O art. 43, §3º da Lei 8.666/93 estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo”, (...)  
 
Tal exigência no edital deu o direcionamento para poucas empresas está indo contra a 

própria essência da licitação que é a competição, uma vez que a disputa permite que a 

Administração Pública adquira bens e serviços de melhor qualidade a preços mais baixos.  

Para isso, as regras da licitação determinadas no Edital devem permitir a participação do 

maior número possível de participantes, impondo somente as condições necessárias para 

que as propostas se adequem às necessidades da Administração Pública. 

O princípio da competitividade é princípio atinente somente à licitação, e está diretamente 

ligado ao princípio da isonomia. Ora, manter as condições para que haja uma competição 

isenta de dirigismos, preferências escusas ou interesses dissociados da coisa pública é, em 

primeira instância, cuidar para que essas condições de participação do certame sejam 

equânimes para todos os interessados. Simplesmente, podemos afirmar que não há 

competição sem isonomia e não há isonomia sem competição. 

O artigo § 1o do 3º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 preconiza que: § 1o É vedado 

aos agentes públicos: 

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato;(grifo nosso)  

Como podemos notar do inc. I do § 1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 acima transcrito, a norma 

é bastante abrangente em seu dispositivo, usando nada mais que sete verbos, no infinitivo 

e conjugados (admitir, prever, incluir, tolerar, comprometer, restringir e frustrar), para coibir 

quaisquer atividades que tenham por meta direta ou indireta afetar o caráter competitivo do 

certame licitatório. 

 O § 1.o abriga proibição expressa ao Administrador de prever ou tolerar, nos editais, 

cláusulas ou condições que de qualquer forma comprometam o caráter competitivo do 

certame. Toshio Mukai extrai dessa disposição o princípio da competitividade que: 

“Tão essencial na matéria que, se num procedimento licitatório, por 

obra de conluios, faltar a competição (ou oposição) entre os 

concorrentes, falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto 

mesmo”. (Cf. O Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos 

Administrativos, Ed. Saraiva, SP, 1998, p. 16)”. 

Ora, deve o procedimento possibilitar a disputa e o confronto entre os licitantes, para que a 

seleção aperfeiçoe-se da melhor forma possível, o que se traduz na seleção mais vantajosa 

para a Administração Pública. 
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“Fácil é verificar que, sem a competição, estaria comprometido o 

próprio princípio da igualdade, já que alguns se beneficiariam à custa 

do prejuízo de outros”, como bem anota José dos Santos Carvalho 

Filho CARVALHO FILHO, 2010, p. 227-228. 

Inclusive a restrição de competição configura-se como crime previsto no artigo 90 da Lei 

8.666/93: 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, 

com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 

da adjudicação do objeto da licitação: 

A esse respeito o STJ se posicionou no seguinte sentido: 

“Basta à caracterização do delito tipificado no artigo 90 da Lei 

nº8.666/93 ("Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento 

licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, 

de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa) que o agente frustre ou fraude 

o caráter competitivo da licitação, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, com o intuito de obter vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto do certame.” (STJ, HC 

45.127/MG, julgado em 25/02/2008). 

No caso desse pregão, tivemos apenas 05 participantes e apenas 01 foi habilitada sendo a 

empresa HERA MEDICAL REPRESETAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor 

unitário  de R$ 25,90 (Vinte cinco reais e noventa centavos)  valor total R$ 97.125,00 

(Noventa e sete mil, cento vinte cinco reais) onerando assim os cofres públicos pela falta da 

competitividade. 

Garantimos isso porque na disputa nossa empresa poderia chegar no valor unitário de até 

R$ 20,00 (vinte reais) total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 

Diferença bastante expressiva de 27,7799% - R$ 22.125,00 (Vinte dois mil, cento vinte 

cinco reais).  

 Pregão, tem como essência a busca pelo menor preço, sendo certo, que a modulação vem trazendo 

uma economia em larga escala aos cofres públicos no âmbito das esferas Federal, Estadual e Municipal  

Pelo Princípio da Vantajosidade e Economicidade, presume-se como sendo prerrogativa da 

Administração Pública a congregação do maior número possível de concorrentes, 

viabilizando agregar preço e qualidade aos serviços, como aspectos que interagem e se 

complementam, promovendo, desta forma, maior competitividade entre os participantes e 

opções para o órgão licitante em adequar suas possibilidades e necessidades junto ao 

serviço licitado. 

Nesse ínterim, faz-se mister assinalar que o legislador, mediante o artigo 3º, § 1º, inc. I, da 

Lei nº 8.666/93, prescreve, também, a observância do princípio da competitividade, por 

considerá-lo, sem dúvida, essencial em certames da espécie de que se cogita, porquanto 

se faltar a competição entre os que deles participam, a própria licitação perderá sua razão 

de ser, que é a de conseguir para o Poder Público a proposta que lhe seja mais vantajosa. 

Assim, qualquer exigência no edital deve ser aplicada em conformidade com os princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade, inerentes à Administração Pública, buscando seu 

único fim, qual seja, a participação ampla das interessadas nos processos licitatórios 

promovidos pela Administração Pública, e não restringir esta participação. Afinal, somente 
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desta forma estar-se-á assegurando uma conduta justa e ilibada da Administração na prática 

de seus atos. 

Além de ferir o princípio da competitividade, o direcionamento desta licitação para 

pouquíssimas empresas contraria também o princípio da legalidade, uma vez que fere o que 

determina a Lei 8.666/93 conforme veremos a seguir. 

Art. 7 o (...) 

§ 5 o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e 

serviços sem similaridade ou de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 

justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e 

serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto 

e discriminado no ato convocatório. 

DO PEDIDO 

Diante do exposto, requeremos seja recebida a presente RECURSO, CONHECIDA e 

PROVIDA, para que, ao final, esta Douta Comissão de Licitação retifique nossa 

desclassificação e nos convoque para disputa verbal em atenção aos princípios da 

competitividade e da legalidade. 

 
 
Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Joinville, 11 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Osnildo José Cardoso de Lima 

Procurador 

CPF 401.890.909-87 

  

 



青岛汉唐生物科技有限公司      

Qingdao Hightop Biotech Co.,Ltd.      

     

Date: 21th May, 2020      

      
CERTIFICATE OF QUALITY      

      

We, Qingdao Hightop Biotech Co.,Ltd. Hereby certify that goods informed in the lot number list attached 

were manufactured according to our standard quality procedure and have passed through our quality 

control test.      

      

IMPORTER/CONSIGNEE:       

GALAXY PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

Attn: Edson José 

Tel: +55 (47) 3437-1068  

Add: No. 7200 Santos Dumont Avenue, Aventureiro - CEP: 89226-435, Joinville - SC, Brasil, CNPJ: 

07.911.318/0002-54 

 

INVOICE NUMBER: DYY003    

TOTAL NET WEIGHT: 3440KGS    

     

CERTIFIED TRUE AND CORRECT.      

       

For Qingdao Hightop Biotech Co.,Ltd.       

      

      
    

 Xiao Li    

QA Manager                                                                                                                                                                                 

         

Add: No.369 Hedong Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Qingdao,Shandong Province, 266112, China     
Tel:0086 532 58710705        Fax:0086 532 58710706      Website: www.hightopqd.com     
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410991

Assinado de forma digital 
por EDSON JOSE 
QUADROS:51201410991 
Dados: 2020.07.17 15:58:50 
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Certificate of Analysis  
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM/IgG Antibody Rapid Test 

 (Immunochromatographic) 
Report No.：GICA -1045-01                                    No.：JL-8.2.3-45（01-01） 

Products Name 
SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Rapid Test 
 (Immunochromatographic) 

Batch No. COV1252004C
 

EXP. 2021-04 
Product 
Quantity 

358,150
PCS

 
 

Sampling 
Quantity 

100 PCS 

Test Standard 
Rules for the inspection of finished products 
HT-ZD-A/0-16-45(1-1) 

Pack size 25 PCS/Box 

Form Cassette  

Sampling Date 20200520 
Manufacturer 

Date 
20200426 

Report 
Date 

20200520

Test items Quality Standard Results 

Physical 
Examination
（7.1） 

Appearance: SARS-CoV-2 IgM/IgG test strip should be neat and complete, no 
burr, no damage, no pollution;Materials attached firmly; 

Width: Test sheet width should be no less than 3.0 mm; 
The liquid migration velocity (stopwatch): should be not less than 10mm/min. 

√  
Positive 

coincidence rate
（7.2） 

Tested with 5 positive reference materials (P1 ~ P5) separately, the results were 
all positive. √  

Negative 
coincidence rate
（7.3） 

Tested with 10 negative reference materials (N1 ~ N10) separately, the results 
were all negative. √  

Minimum 
detection limit 

(7.4) 

Tested with 1 minimum detection limit reference, the test result should be 
positive. √  

Repeatability 
（7.5） 

The test was repeated 10 times in parallel with a repeatable reference product, and 
the corresponding reaction results were positive and the coloration was uniform. √  

Differences 

between batches 
（7.6） 

Take three batches of SARS-CoV-2 IgM / IgG panel , to test the repeatability, the 
results of the three batches should be complied with the requirement of  √  

Conclusion 
Conform to the requirement. 

Remark  

Note: conform to √; not con rm to ×. 
 Inspector : WANG XUAN                                               Director : PAN CHUNMEI      

repeatability.

EDSON JOSE 
QUADROS:512
01410991

Assinado de forma 
digital por EDSON JOSE 
QUADROS:51201410991 
Dados: 2020.07.17 
15:57:31 -03'00'
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Licitações GalaxyLED <licitacao@galaxyled.com.br>
Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2020 15:45
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br
Assunto: OF. 21- RECURSO PR 2920 FUNDO MUN SAUDE ILHOTA SC
Anexos: OF. 21- RECURSO PR 2920 FUNDO MUN SAUDE ILHOTA SC.pdf; CERTIFICADO 

DE ANALISE.pdf; CERTIFICADO DE QUALIDADE.pdf

Boa Tarde! 
 
Prezados, segue anexo nosso recurso em relação ao Pregão acima citado. 
 
 
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.

 
 
---- 
Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente 
protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por 
ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema 
de controle. 
 
This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected 
information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is 
illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system. 


