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Çtaail Licitação Prefoitura lguapo <licitacao@iguapo.sp.gov.b]>

REGURSO PR18I2O2O

Daiane - cirúrgica União Ltda. .daiaíe@cirurgicauniao.com.br>
Para: Licitação Prefeitura lguape <licitacao@iguape.sp.govbr>

Bom Dia Claudia, tudo bem?

DUVIDA 1: Podemos enviar somente por email?

oÚvtol z: Qual nosso prazo para envio??

Segue em anexo recurso referente ao PR 18. Obrigada.

At.

Daiane Fernanda Ceccatto
Cirúrgica União Ltda.

CNPJ ne 04.063.33 Llmo],-2t
Telefone: i19) 352G1900 / 3533-7000

Fax: (19) 3526-1901

Disiribuidc. Âutorirado:

17 de julho de 2020 1í:23
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FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

De: Licitação Prefeitura lguape Imailto:licitacao@iguape.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2O2O 72107

Pare: Daiane - Cirúrgica União Ltda.

Assunto: Re: PROPOSTA DIGITAL PR 18/2020

Bom dia! Seguê solicitaÉo!

lnformo que as empresas participantes de licitaçÕes nesta preÍeitura não estáo impedidas de passar na
barreira sânitária do municÍpio , apenas se identificâr com os ênvelopes de licitaçôes, onde os agentes são
inofrmados com os calendários de licitações, o represêntante obrigatório mascare, ê será fomecido álcool em
gel no local.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÔES

MARIA CLAUDIA

Em ter., 7 de iul. de 2020 às 10:04, Daiane - Ciúrgice União Ltda. <daiane@cirurgiceuniao.com.bÊ escrevêu

Bom Dia, tudo bem?

Por favor, poderia nos enviar a proposta comercial digital do PR 1812020??

Daiane Fernanda Ceccatto
Cirúrgica União Ltda.
CNPJ no 04.063.33 1/0001-21
Telefone: (19) 3526-1900 / 3533-7000

Fax: (19) 3526-1901

E-Mail: daianê@cirurgicauniao.com.br

At.

2of3

Dislribuidor Autorizâdo
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FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

2 anexos
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PREGÃ0 PRESENCTAL Licttaçtro: PR-c M t$nO2A

Registro de preço pan rquirição dc meteriel de enfermegem pare atender as unidrde do

depertemento de saúde de prefeiture municipd de lguepe, pelo período de 12 meses.

Forma de Ju§amento: Menor Preço por ltem ObJeto

A CIRURGICA UNIÃO LTDA, empresa já qualificada no processo eÍn

epigrafe, vem mui respeitosamelte por seu neprcs€ntânte legal firmatario, coo apoio e na foma dos

dispositivos pertinentes do Edital, e da lri 8.6«193 art. 109, inciso I, letra a, vem impetrar o

competente RECUR§O ADMIITISTRATIVO coutra a decisão que inabilitou paÍa o certame,

conforme a seguir exposto:

lÉ-se na ATA que "....A EMPRESA CIRURGICA UNIÃO, juntamente com

outras ü€siicitantes,foiinabilitadapoÍ*....APRESENTARAMlttÍDhíCD)COMPROFOSTA.

(SEM LEITURA) VAZIA. (grifo norso)

Ocorrc que ern seu edital no item ó e subitem 6.1.2 diz:.

6 - DO CONTEÚDO OO EXVELOPE PROPOSTA DE PR'EÇO§ COTA

PRINCIPAL (ENVELOPE O1.A) E PROPOSTA DE PREÇOS COTA RESERVADA E

E':.CLUSI\rA P.À.ItÁ, À/íElEpp,/[rEI (ENa,EI-oPE 1.8)

criÚParcÃ arütio LfDr. b. § l9(ry1928 - Jd. Sao Pslo - CEP l.]ÍB-{tl,
ftl / LÍ (lr) Jl,.L7o(p - BIO CIâRO - SP

C PJ:ofi|úlJjlrml-ll
lN§C. EST.: str.t2z.39l.lt{
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6.12. - A rúo apresentação da Planilha Ele$nica dou sua imperfeição,

(caso nio sejr posrÍvel ranar na sersno) acarretaní na DESCLASSIFICAçÃO da licitante. ( grifo

nosso)

A decisâo pela desclassificação por não apresentar o CD com proposta vazia,

não se §ustenta em face da lei e dos princípios que regem a licitação, visto que o edital é claro em seu

subitem 6.12 (ceso nlo scir possÍvel g.trsr nr scasão) , ou seja , a decisão está eqüvocadq visto

que tal ocorrência, poderia ter sido sanada através de envio de e-mail no momento do certame.

Resta esclarecer que a r€oorÍente, aprescntou a Proposta de preços em

conforrnidade ao solicitado em edital, TIPO MENOR PREÇO, em papel timbndo, devidamente

assinado e carimbado poÍ seu Í€presentante legal, conforme estabelecido pelo lteÍn 5.4 do Edital:

5 .4. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida

em língua portuguesa" salvo quanto às expressões técnicas de uso corÍÊnte, sem ra§ura!|, emendas.

borrões ou ennelinhas e ser datadâ, e assinada pelo representante legal da ücitante ou pelo procurador,

juntando-se a ptocuraçâo, preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente.

Além disso, de acordo com o subitem 2.1:

2.1 . Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade

pertinente ao objeto da contratação que preenchcrem as eondiçõcs de hrbiütrçío constrntcs d€ste

edital: (grifo nosso)

Em apertada síntese:

"Desde que não cause prcjuízo à adm'inistração pública uma empresa nâo

pode ser excluída do processo de licitaçâo por conta de questões irrelevantes, como omissõ§ ou

irregutarirtedes formris nr document Éo ou ttls proposts." (nosso grifo)
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,fDÁ. f,lr 2í l90t/t9:E -JÀ §Io PJh - CED I Jí,J.011,
Tôl ,l tr'.r: ( 19) Jr}}n m - RIO CLARO - SP
CNPJ:0lr6.rJJI^ml-
INSC. EST.: !tr.122..3r{. U{

Com base na doutdna de Hety Lopes Meirelle' o Tribmal de Justiça do Rio

Grande do Sul confirmou s€ntença que recondrniu umr entpnert à licitrçIo do serviço de água e

Página2de l0 \ h
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esgoto de caxias do sul. A companhia foi excluída pela autarqúa porqüe ntro colocou os

docurnentos no envelope correto. (nosso grifo)

O relator da Apelação em Recxame Necessrírio na 2? Crâmara Cível do TJ-

RS. dcsembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, afrmou que a inabilitação não se moslrou

razoável, notadamente por se tratar de liciUção em que o foco é o menor preço. Afilal, como a

administração pública busca vantagem econômica, o fator preço é decisivo - por menor que seja. E

é isso que prepondera sobre o formalismo. https://www.coniur.com.br/2O I 4-dez- I l/excesso-

fonnalismo-nao-excl -emoresa- 'lieitacao

"Conforme se extrai da rega inserla no parágrafo único do art. 4o da Lei

8.666/93. a licitação é regida pelo "Princípio do Procedimenlo Formal". Nesse sentido. o

procedimento licitatório é vinculado às prescrições legais que o regem, em todos os seus atos e fases.

Essas prescriçôes decouem não so da lei em senüdo estÍito mas, também, do regulamento. do edital

ou convite. que complementa as normas superiores. tendo em vista a licitaçâo a que se ret'erelll,-

Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, o "princípio do fonnalismo

procedimental" passa a noção de que as regras pÍocedimentais adotadas para a licitaçâo devem segttir

paÉmetros esrabelecidos na lei. não sendo licito aos adminisradores zubvertê-los a seu juí2st:I.

Todavia. é preciso atentaÍ pam que. no cwnprimento desse princípio, não se

peque pelo "formalismo", consistente no apego exacerbado à forma e à formalidade, a implicar à

absoluta t'rusüação da finalidade precípua do certame, que é a de selecionar a proposta mais vanejosa

para a Admin istração Pública

e-o-tbrmalismo

Átt. 3" A licitação de§tina'se a gar@rtir a observância do princípio

constitucional da isonomia, a sel4õo do ptowsta ttttis wataiosa pea a ad,ministação e a

promoçito do desenvolvimenlo nacional sustenniwel [...] (grifo nosso)

Conforme preceitua o doutrinador Merçal Justen Filho:

"Avantagemcaractetiza-secomoaadequaçãoe§atisÍaçtlodoinleresse

coletivo por via da execução do contato. A maior vantagem possível contigura-se pela conjugação
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de dois aspectos inler-relacionados. Ua dos ángulos relaciana-se com a prestuçAo a ser executada

por parte da Ádministraçãa; a autro vincula-se à prestação à cargo do parricular. A mtior
vantagefi aprcs€nta-se quaado a Administraçõo assumb o dever de reolizu a prestuçao Drenos

onerasa e o particular se obrigar a rcallzat a nelhor e mr'lb complzta prcstação. Configura-se,

Parlúnto, uma relação cusÍo-beneJício. Á ,naiar wntagem eorresponde à situação de metor casto

e mqiot bene!ício pora a Ádninisftaçaot3l . " (Gri{o nosso).

Ora, a Comissão poderia perfeitemente, sanar os problemas com o CD.

exigindo que os licitartes desclassificados aprcsentassem até o final do certame, ou por e-mail, ou

Pendrive ou CD, sua proposta ele$nica, no qual a simples aprcsentsção serve única e exclusivamente

para facilitar a anrí.iise por parte da Comissão.

Sobre o excesso de formalismo, assim o TCU se propõe, ao "combale o

formalismo exagerado do admidstrador, quando este aplica restritivamente as cláusulas do edital, de

modo a excluir indevidarnente possíveis licitantes", in verbis:

No caso analimdo, o TCE/PR concedzu liminar para suspender pregão

presencial, pelo fato da Prefeitura ter extrapolado os limites do rol taxativo previsto etrtre os artigos

27 e 3l dal*;i 8.666193 referente as condições de húilitaÉo.

Embora a proposta em mídia digital (cd/pendrive) âcarrete celeddade na

condu$o do certame, não enconlra amparo legal a exigência de propostas em 2 formatos, impressa e

eletrônica, visto que limita a competitividade e afasta a obtenção da proposa mais vantajosa.

Sobrc o tema, o TCE/MG já se manifestou nos seguintes termos: "A exigência

de apresenêção de mídia digital para formulação dê pÍopostas comerciais deve ser justificada pela

Administração e nâo constar no odital como criterio de classificação da empresa licitante". TCEMC

- DENÚNCIA 951257. Dau da Publicação 04/0812017.

TÍibunâl de Justiça do Distrito Federal, decidiu que não é possivel

desclassiÍicar licitante por não apresentar a proposta em 2 formatos, nos termos do seguinte excerto:

"Assim, havendo exig&rcia de apresentação de documento de forma dúplice (impresso e em meio

Página4de l0 \
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magnoico), se o licitante que apresentou a melhor proposta deixa de apresentar o documento em meio
magnético, embora o tenha aprcsentado na forma impressa a dispensa de tal exigàrcia por parte da
Comissão, não traz prejuízo a higidez do certamente, mas ao contrário, configura flexibilização que

objeüva a obtenção da

201301l024t806APC).

melhor proposta" objetivo último da licitação,, (TJIDF, AC n

PRIMEIRA CÂMARÂ Desclassificação de proposa em razão de preços

unitrários inexequíveis Representaçâo fonnulada ao TCU indicou possíveis irregularidades no Pregão

Eletrônico n.o 7 /20o9, do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que teve por objeto a contrataçâo de

serviços de mânutenção predial em unidades do banco. Os rcsponsriveis pela cordução do certame

foram chamados em oitiva, para aprêsentar justificativas quanto à «desclassificação de l0 (dez)

empresss, ofertantes dos menores preços, por motivos meÍamente formais, em desacordo com o

princípio do julgamento objetivo rlas propostas, ao arrepio do art. 3" da Lei n" 8.666/93". Em seu

voto, o relator reforçou a posição de que o TribunBl combaÍe o formalismo exagerado do

administrador, quando est€ aplica restritivamente as cláusulas do edital, de modo a excluir

indevidamente possíveis licitantes. Defendeu como salutar a a$ação do controle extemo sté no

sentido de, ao apreciar casos concretos 7 submetidos a seu crivo, afastar as próprias clôusulas do

edital que se mostram desarrazoadas e prejudiquem a compctitividade da licitação. Nesse mesmo

senüdo, mencionou o voto condutor do Acórdão n." 3.04ó2008-Plenário. No caso concreto, concluiu

o relator que o BNB não procedeu ao arrepio do edital, nem se mostraram desarrazoados os critérios

de julgameato observados pelo banco para a desclassificação das licitantes. D€stacou que o

repÍesentante do MinisÉrio Público junto ao TCU, em seu parecer, «demonstrou com precisão que

todas as propostas desclassiÍicadas apÍesentara[r alguma inconsistência no custo da mão de obra,

trotadarnente pela falta de cotação dos adicionais notumo, de insalubridade e de periculosidade". E

para o Parquet especializado, "essas irregularidades relativas ao custo de mão de obra são indicios de

que as respectivas propostâs podem ser inexequíveis, uma vez que os valores apresentados nâo são

suficientes para cobrir as despesâs a que sê destinam. É verdade que, em princípio, é da emprcsa

contratada o dever de arcar com os eventuais erms existentes na proposta que formulou. No entanto.

se isso não ocorrer, esse ônus recai sobre a administração (..), conforme a Súmula 331, IV, do TST

(..)". E arrematou o rclator: "a falla de segurança por paÍte da administração em conhecer

especificamente como se compõem os itens de custo, tais como os mencionados, comPromete o

julgamento objetivo para a natureza do objeto pretendido, qtre cúda

Pfuina 5 de l0
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scrviços tercehizados'. Acompanhando a manifestação do relator, deliberou a Primeira Câmara no
sentido de considerar improcedente a Í€pÍesentaçâo. Acórdlo n" 74412010-l e clnrrr, TC-
010.10!r/21)09-9, rel Min. Valmir Cenpelo, 2J,.02,20fi .

Licitaçto pere contreteção de bens e senriços: 2 - As erigêncier perr o
Íim de hebiütaçío devem rcr compatíveis con o obJeto de licitrçso, evitando-se o formalismo
desnecesrário

Adernais, a inabilitação do participante deüdo a um mero vício formal,

escuúvel e sanável confronta-s€ com o próprio intercsse público, flrndado na ampla participação de

todos os interessados - que, evidentemente, preencham os rcquisitos básicos exigidos - para
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Ainda nas tomadas de contas anuais do Terceiro Centro Integmdo de Defesa

Aérea e Controle de Tnirfego - (Cindacta III), referentes ms exercícios de 26[] s l00l, julgad.as pelo

TCU, respectivamente, regulares e regulares com ressalva, outra iÍÍegularidade apurada foi a

inabilitaçâo de uma empresa em rxna licitação por não ter acrescido à declaração exigida pelo inciso

V do arrigo 27 da ki 8,6661 1993 a expressão "exceto na condição de menor aprendiz". Ao examinar

o assunto, a unidade técnica considerou que a inúilitação, pela razão apontada, denotaria excesso de

rigor formal, pois a declaração da emg,esa elininada afirrrava não haver menores trabalhando em

seus quadros. Assim, ainda para a uni.lade responsável pelo pÍocesso, "a partir dessa declaraçâo, o

gestor público somente poderia conclúr pela inexist&rcia de menores aprendizes. Afinal, menores

aprendizes são menores. E como haüa sido informada a inexistência de menores trabalhando, não

era razoável se depreender que a emprÊsa emprcgasse menorcs aprendizes". Caberia, no máximo, por

parte da instituição promotora da licitaçAo "promover diligência destinada a esclarecer a questâo.

indagando da empresa a utilização ou não de merores aprendizes", o que não configuraria

irrcgularidade, qualquer que fosse a resposta obtida Por conseguintc, votou pelo provimento dos

recursos de revisão intentados, e, no ponto, pela rcjeição das justificativas apresentadBs pelos

responúveis envolvidos, levando o faro em consideração paÍa votar, ainda pela irrcgularidade das

contas correspondentes, sem prcjúzo de aplicação de multa o que foi aprovado pelo Plenário.

Precedente citado: Acórdlo no 733{/2ü)9 - 2a CÂmere. Acórdío n." 2031201l-Plenário, TC-

008.2t42005-9, rel. Min. Augusto Nerder, 03.OE.201 1.

\



ffih
l-lr. LJuxúo

ââ§

r-t)\cR:íolrrr ÀçDrÂvEÀrci ?l taí:Í{r IsrrfB !.,tíi6À.Íri
tl rsBráI ÁII9 E OO.r.rÍrIrtlI!ÍrS tt{ liELÀ'

Lr.& tEdr€.ts;haLo.ú,àr

nl. a§. l90Ul92t - Jd S& Prlo - CÊP lirAJ{to
TêL / Fârr (19) J.§3!70(n - RIO CfÀtO - SP
CNrJ: l}l.l5JJt/Uúl-21
IN§C. EST.: St1 I 22J9r. ll{

cnúootct ailtto aTDt

oportunizar à Administração a escolha da proposta mais vantajosa, além de ferir o direito de

participaçâo do licirante que preencheu as exigências basicas exigidas no certame.

ADT}trMSTRATwO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCrÀ
FINALIDADE DA EXIGÊNCIÀ EXCES§O DE FORJIIÂLISMO. TI -EGALIDADE. APCSAT dA

Administração estar vinculada as condições do Edital, configura-se excesso de formalismo excluir

empresa que demonstra" de forma diversa da prevista no Edital, preencher os requisitos à finalidade

da exigência editalícia. (6145 2907.72.00.000303-8/ SC, Relator Des. Federal EDGARD ANTÔNIO

LIPPMANN JÚNIOR, D.E. 13-5-2008)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCE§SO DE LICITAÇÃO. FALTA

DE INSTRUMENTO DE MANDÂTO NA APRE§EI{TAÇÃO DA PROPOSTA DE

HABILITAÇÂO. EXIGÊNCIA FORMAL SANÁVEL. Filio-me ao enrendimento já proferido por

esta Corte no sentido de que a ioabilitação do participante devido a um merc vício formal e sanável

confronta-se com o póprio interesse público, fundado na ampla participeção de todos os interessados

- que, evidenternente, prccncham os rcqúsitos hisicos exigidos - para oportunizar à Administração

a escolha da proposta mais vantajosa, além de ferir o direito de participação do liciunte que prcencheu

as exigências básicas exigidas no c€rtame. (TRF4, APELREEX 2007.70.00.011319-8, TERCETRA

TURMA, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEltt t D.E. 19/ I l/ 2008)

MANDAIX) DE SEGTJRANÇÀ ADMIMSTRÂTIVO. LICITAÇÃO.

PROPO§TA TÉCNICA. INABILTTAçÃO. ARGÜIçÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO

LOCAL PREDETERMINÀDO. ATO ILEGÂL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCIPIO

DA RAZOABILIDADE. t. A interprctação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que

mabern por malfeú a póprra finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de

concorrentes e prejudicando a escolha da melhor prcposta. 2. O ato coator foi desproporcional e

desarrazoado, moÍÍnente tendo em conta que não houve falta de assinatura" pura e simples, mas

assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a propost4

evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes, 3. Segurança concedida (STJ. MS

Pfuina 7 de l0
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5.8691DF' Rel. Ministra LAURITA vAz, PRTMEIRA seçÃo, jutgado em 11.09.2002, DJ

07.10.2002 p. 163)

DIREITO PUBLICO. MANDADO DE SEGURÂNÇA. PROCEDIMENTO

LICITATORIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO OAS CLAUSI.JLAS DO
TNSTRUMENTO CONVOCATORIO PELO JUDICIARIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E O
ALCANCE DE CADA UMA DELAS E ESCOIMANDO EXIGENCIA§ DESNECESSARI,AS E

DE EXCESSTVO RIGOR PREIUDICIAIS AO INTERESSE PIJBLICO. POSSIBILIDADE.

CABIMENTO DO MANDADO DE §EGURANÇA PARA ESSE FIM. DEFERIMENTO. O

"EDITAL* NO SISTEMA JUR]DICO-CONSTITUCIONAL VIGENTE, CONSTITUINDO LEI

ENTRE AS PARTES, E NORMA R]NDAMENTAL DA CONCORRENCIA. CUJO OBJETIVO E

DETERMTNAR o "oBJETo DA rrcraçÃo,, orscRrMrNAR os DIREIToS E oBRrcAÇôEs
DOS INTERVENIENTES E O PODER PUBLICO E DISCIPLINAR O PROCEDIMENTO

ADEQUADO AO ESTUDO E JIJLGAMENTO DAS PROPOSTAS. CONSOANTE ENSINAM OS

ruRlsrAs. o pRlNcrpro DA vrNculAçÃo ao EDTTAL NÀo E'ABsoLL[o, DE TAL

FORMA QUE IMPEÇA O JUDICIARIO DE INTERPRETAR-LHq BUSCANDO-LHE O

SENTIDo E A coupnrrNsÃo E EScoIMANDo-0 DE cLAUsuLAs DESNECESSARIAS ou

QUE EXTRAPOLEM OS DITAMES DA LET DE REGENCIA E CUJO EXCESSIVO RIGOR

POSSA AFASTAR. DA CONCORRENCIA POSSTVEIS PROPONENTES, OU QUE O

TRANSMUDE DE UM INSTRUMENTO DE DEFESA DO INTERESSE PUBLICO EM a-.10

CONJUNTO DE REGRAS PREJI.JDICIAIS AO QUE, COM ELE, OBJETIVA A

aourNsrxeçÂo.
O FORMALISMO NO PROCEDIMENTO LICITATORIO UÃO

SIGNIFICA QTJE SE POSSA DESCLASSIFICAR PROPOSTAS EIVADAS DE SIMPLES

OMISSÕES OU DEFEITOS IRRELEVÂNTES. SECURANÇA CONCEDIDA. VOTO VENCIDO.

(MS 5.418/DF, Rel. Ministro DEMOCzuTO REINALDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

25.03.1998, DJ 01.06.1998 p.24). DIREITO ADMINISTRATM. LICITAÇÃO. LEI N' 8.666/ 93.

corqrnaraÇÃo DE sERvIÇos ni;cNrcos rspEcIALtzADos. eUALIFIcAÇÃo rÉcNICA
e scoNôLítce. rNosssnvÁNcrA DAs NoRMAS Do EDrrAL. NÂo DEMoNSTRÂDA.

ILEGALIDADE. rNrxsrinNclA. PRECEDENTES. . As obras, serviços, compms e alienações

scrão coúatadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos

os concoÍrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
\

página 8 de t0 \
\\

(ffi,t
- LlxlJ

UIIAOÍ-rlR
íohü



crnÚPotca artio uon.
r_r\Gerr Dr rarr(:A\tENr.x.lll.Dt-rix lirtlÍÉ L-lRari&yrí

llxãrAl_lt s É írÍrr.rir!Ír:rÍ§EÀ, ctsf{r
Lddt rEà.4úüf Lr&.a..úr

tlt. ,5, t96ll9:a - Jô S& Prb - CEP ,Ií03-{to
Tú I F.r (19) 3§r}70ül - RIO CLá,RO - SP
CtPJ: 8{0órjil/ÍIXlt-rI
lÍ{SC. E§T.: 5t7.t2z}r. lla

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitini as exigências de qualificação técnica

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (ex-vi do artigo 37, XXI, da

CRFB)

Ainda que evenhralmente subsista dúvida sobre a interprctação conferida às

normas do edital, rcssalta-se que dwe prevalecer a intcrpretação que âvoreça a ampliação de dispura

entre o§ inteEsados, de modo a não comprometer o interessc da Administação Públic4 o princípio

da isonomia, a finalidade e a segurarça da contratâção. (TRF4, AC so343y2-1s.2013.404.7100,

QUARTA TURMA, Relaror CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JLJMOR, juntado aos autos em

t1l1a20É)

Destque-se que, apesar do dever de obediência ao princípio da legalidade.

não se po<le admitir o formalismo em o<cesso, que acóa por prejudicar a adminisfaçeo pública Nas

palavras do professor Marçal Jusen Filbo:

'N&o é incoaun constar do ediul que o dcscumpdaenlo a

quolquer uigêncfu formal oconelará a nulldade da pmposta. A oplicação dcssa

regra tem de scr tempereda pclo púnctpio da mztabilidade. É neccs'sário podderar

os interessa üisten es e eviÍot raultados que, a prelúo de tuelü o inleresse

público de cumprb o edttal, prudazun a eliminação de propostas w,nlajosas pam os

afres públicos" Cetümente, núo haveria conflia se o aÍo conwcatório resetvasse a

saação de nulidade apeaa pam os daconlormidades etaiwnuntc relcvaates. Mas

nem serrqrne é ossin Qaaddo o deleito é lrrcloanÍe, ,en de iilÍeryelot*e a negru

do edltal com atentaçAo.' QASTEN FILHO, Marçal Comenúriu à Lci de

Licitoções e Conlrdas Admiaistraiws. 90 ediçõa Sõo Paulo: Dialética' 2002 p.

128). ( griÍo nosso)

Ademais, o princípio a ünculação ao edital não pode ser interpretado de

forma tilo rigorosa a ponto de sobrepor-se ao objetivo da licitação e ao intercsse público. A ora

rEconEnte cumpriu com as exigências edilícias, assim, em tese, eventual irregularidade formal

constatada não se mostra prcjudicial aos outnos participantes do certame e, ainda, não constituiram

ofensa ao principio da isonomia e economicidade buscada pelo processo licitatório.
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Assim, após tão esclarecedores argumentos sobre o assunto, rcsta-se, apenas,

em reforço ao já explicitado, ressaltar que a forma prescrita no edital não pode seÍ encaÍada com

excesso de formalismo pela Administração a ponto de excluir do certame conconEnte que possa

oferecer condiçõe mais vantajosas na execuçÍIo do objeto licitado, haja vista que demostrou-se

preencher os reqúsitos exigidog sendo contrário aos princípios do ato administrativo o excesso

formal desarrazoado.

DIANTE DO EXPOSTO, REQUER o processamento deste, na forma do

edital e da Lei 8.666/99 em especial ao art. I09, inciso I alÍnea a., dando-lhe efeito suspensivo e, não

havendo reconsideraçlto por esta Douta Comissâo, requs o expediente remetido as aúoridades

competente para o dwido julgamento, pelo qual se pede a reforma da decisão e consêquertemente a

nulidade do presente pmcesso.

Termos que P. Deferimento

Iguape, 17 de julho de 2020.

Cirúrgicr Uniío Ltda

Cirúrgica üniâo LBa

SER EDU E SILVA JUNI R

N.32.435.
cPF N.219.763.728-
sÓcIo-GERENÍE
RUA 08 N. 2303 - APTO. 12 - CENTRO - RIO CLARO/SP
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ALrHAçÃO DE COI{ÍRATO DE SOOEDA§E UlríÍÀDÁ
GRúrcrCAl.rUÃOTTDÀ

ffi Pl = 0{18i133il01.21 = r$RE 38f,-r6s.17t85

[ - Nêste ôlo o ênderego da sede estará sendo ffansrerido pãÍa a Ruâ 25, ng lllot/192&
Bairro Jardim São Paulq municÍpio de Rlo Claro - Sp, CEP 13.5Gr-{}1O.

2 - E por se acharem eÍn peíêito a@Ífu, aoín a alleraçlb abrangidas poÍ .ste
instÍumento paÍtkular, os súcios consolidam a cstratq gofial.

DA COir§OuDÁçÃO

CLAuSt lÁ 1r - A sociedade lknitada glrara sob a dÊnoÍnin.Éo de CIRIIRGICA UflÉO
f,TDA., e têrá sua sede e domlcílio no municipio de Rio Claro - tP, Rua 25, n{ 1908/1929
Bairro lardim São Paulo, CEP 13.503-010.

Cl-Àust LA 2t - A ro.lêdãd. llmtt da teÉ pc a§jet'wo ochl prlmlpal o:
oG,ls-LlO,- - O Cornérdo atacâdÍsta dG ínsilrum€rrlG à E}etÉíair para uso méfico,
clrúÍgico, hôrpitâ!âÍ, e de laboratríçlc.
Sccundários:

r\
"1

,

a\

@

Peb preseme instrumento. e na melhor forma de direlto, o§ *âko assinadoç;
§ERÍilO EDt ÂBDO GUERRA DÀ SILVA JU[rctR. brasilelrc, solteiro, ÍnaloÍ, na*iío êífl
0E/10/1.9Í31, admini$rador, portedor do don meÍtto de ldentdadp RG. ns 32.435.ü14ó
- sSP/Sp, emitida ern Oslo2lz@g., rlro CPF nc 219-TEZ.72A-28, residsrte e domkiliado
na cldade de Bio Claro, Estado de Sâo Paulo, na rua (ts nr 2303, apto 12, Baino Centto,
CEP l3.50(F21q IAFAEI GUEnIA DA SIwA, hrasileiro, castdo, maior, ÍÉsci# eín
22/10/1986, edmlnlstrádor, portedoÍ do documerTto de identk ade RG ns 44.088-397-3
- SSPISP, Frniüdâ êíÍ 29/O7Q0OL, do CDF 342.170.328-03, resilente e domicifado na
cidade rle Rio Claro, na Avenida 18 nc 1.161, âÉo 44, BâiÍro Centro, CEP 13.50G4$.
únkos stidos da empresa oÚRGlcA UilÉO !fDÂ., inscrtta m CNPJ sob np
04.041.331/@01-21, Eom sede na rvenlda 28-A lrs 645, bíiÍro Vih Alemã, no municí!*r
de Rio Claro - SP, CEP 13-506.685, registrada na lunta Comerciâl dê São Paulo, sob tlRE
t5215517483, em sessão de 19/09/2000, Ê uhhrla âlteraÉo nr lr0.O11/l7{, eín
09l06l20Li, neste ato reeolvem de comum ecordô, altêÍar o Contrato Social, em seu
endereço, e sua consolidação:



a
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i+537-Í99 * ComêrEio âtâcádkte erpecializado em outros produtor alimenúcios não
especiÍlcad oc anterhrÍÍre tÉ,
46ÍF-/m - Comérdo atacadista d€ p?oduto! allmentícios am g*d.
M2-UU2 - ôrnércio õtãaadista de rcupas e aessórlos para uso prof,ssional e de
sqgurança do traHto,
464:r-5/Ot - Cânércio atacadhta de calçados.
M*ilm - Contércio atacadlsta de pótcses c artigos de atopedh.
46t15-1/Cl - ComÉrÊlo ât {ádista de produtos odontológio.
461&0/01- Com€rcio at íadl$a de <oçnrétlcos e produtos de prfurruria.
46460ií02 - CorncFrl,o âtacadilta dG produts de hlgiene pcssoal-
46ÁS418 - Comércio atasadsta de produte de h'rgienc, limprra c crrsenaçto
domlc i'ar,
1664€/00 - Comrárcio àtãcedls*á de maqulnas, apaÍdhoí e equlpancntos perr rrso
adontçmedico-hospltalrrr; pgrtes ê patas.
4644-3/01- Conrércio iltacadista dê medlÍárbentor ê dÍoges de lso hmano.

CIAUSULA 3i - O capltal Social é da lmpoÊáncia de RS 5@.000,@, tquinhentos mil
reals), diúdidos em 5fi).0Ú0 (quiúentas mil) quotas sociais, no válor nominal de R$ 1,oO

(um real) cada uma, totalmênte integralizadas neíe ato, pêlüs sóÉios, em moeda
cortênte do Pais, ficando essim distribuÍdos entre os sóciog.

SENGK' EDI'ÀBOO GI'EFBA DA SITVA T'ilIOR 5I,,í 2EOJIOO QUOTÂS
RAFAEL GLENNA DA 5I1IíA sqT 25ll.OOO QT'OTÂS

R$ 2sO.0@,@
Rs 250.Om,O0

TOTAL DO CAPITAT SOCIAL 10096500.00oquoT45 Rs500Jmo,oo

CLÂUSUL 4r - A sociedadc é sucessora da empresa Maria Âparecida Capuriche Damrrr

cNP, 01J57.o53/00o1-55 e que iniciou suas atividâd€s em 03/06/1996, a empr€§e

ruEessora contlnuou sua atividades eín O7/@/2OOA, tÍânsfofmúndo em socíedade

limitada e que o pÍaro é indeterminado, empÍe$ sucesrorá O*{1rercA uIIfu LTuA.,
clilPJ ÍM.063. 3 3U«)O1-21.

CLAU§l,rlâ 5t - Às quotes são indivisíveis e não poderão ser çedidas ou trânsf€ridas
à têrceiros sem o consentirnento do outro «iaio, a guem fica assegurado, em igualdade

,
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de condiçtlas e pÍêço, dirêitD dê preÍerência pãfir suâ aquisição se postas a venda,
formalirrrdo-se reallzadas cessão delas. a aherasão @ntrãtual pêÊineÍae.

CláLrSUl^ 6t - A responsabilidade de çada socio é re5trttâ ão vahr de sua quotas, ma§
todm respondem solldaÍÉmênte peb integralização do câpitãl sôêid.

CLAUSUIA F - A adminístração comÊrciel e a adarinistração frnenceira assirn como a

administrâção geral será exercida individualmente pelos úcÍos SERGIO EIIJAROO
GUEMA DA SILVA .lUHloR E O SÓCIO NAFAET GUÊNNÂ DA §ILVÂ, CAbENdO-IhCS

tambóm o uso da denominação soclal, vedado no ÉfllaÍrto, em atiüdades estranhas ao
ifit€re$ê sociel ou assurniÍ obrigaçôes seja em favor de qualquer dos quotistar ou
têrcêiros, bem corno oneíaÍ ou allenar bens imóveis da sociedade, sem autorieação do
outro sócio por escrito.

ClAl.I§UtÀ 9a - Nos quatro meses seguintes ilo termÍlo do exercício social, os sicios
dellbêrarão sobre as coírtas e desagnarão d!Íhritradores quando for o aa5o.

Cl.At Sul-À 1@ - Â sociedade poderá abÍlr ftliais ou §mileÍEs êílt gualquêr paÍte do
territôrio Nacional, obcervadas âs normÉ vigeÍrtes e rne nnte a aheação coÍtratual
assinada por todos os sódos.

CX.AUSUIÂ 11! - Cadâ srr'ro terá direÍto a retirar, me*salxênE, uma imponáncia a

ütulo de pró-labore, previamente estãbelecida emre os sócios que será lweda em conta
de despesas gerais.

CIÁUSULA t2r - Falecendo ou interditado qualqu€r sócio a erfipÍEsa náo s€ dlssolvera
e continuaÍa suâ ztividades com os herdeiros, suessores e ointapaz. não sendo possíuel

ou inexigtindo inleresse de5te5 ou o sôcio remanescerÉe, o Eàlor de seus havefes serão
apurados e ,iflridados com base na situaÇão paüÍmanial da socitdade, e eta da

resolução, verifi cada em balanço especialmente levantoú:r.

/\

CIÂIrSULA 8E - Ao termino de cada exêrcício social, em 31 de dezembro, o
adrninistrador pÍestârá contas justiffcadas de sua administÍaÉo, procedendo a

elaboração do inventârio/ do balanço pâtrimoníal e do balanço de resultsdo econômico,
cabêndo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucrós dr pêrd* apurados.
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plRaCAf.fO ÚufCO - O mesmo procedlrnerto seri adotado em outros câsos êm que a
sociedade se resolm em Í€hção do seu rócio.

ClÂUSt IA 1lr! - Os administradores declaÍam sob as pÊnas da lei, de que não estáo
impeddos de exercer a adminístração da sociedade, por lei ecpecial, ou ern viÊude de
condenação crimind, ou por st encontrar rob os €feitüs dêlã, â p€írâ que vede, ainda
que temporâriemêntê, o ecêss{l a ergos públicos; ôu por críme falimentar, de
prêvâricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou rontra a ecooomia populaf,
contrâ o ístema financeiro Nscional. c,ontra noÍmas de defesa da concorrência, contra
as rcla@es de consumo, fé publica, ou a prupriedade.

ClÁt SULA t4l - Fica eleito o foro da Comarca de R'ro Oaro - SP para u exersício e o
cumprimento dos direitos e obÍi8ações resultantes deste contrato.

E por estârem assim justos e contratidos assinam o pÍE§entê in§trumefito em (trl trôs
vias de igual teor e forma.

Rlo c 30 DE JULI.IO DE 201&
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REPÚBUCA FEDÊRÁTIVA DO BRÂSIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO SASTOS
FUNDADOE 1888

PRI EIRO REGISTRO CML DE NASCIMNTO E óB]TOS E PRIVATM) DE CASA ENÍOS, INTERDIçôES E TUTELAS DA
CO ARCA DE JOÂO PESSOA

Âv. Epitácio Pessoa, 11,15 BaiÍro dos Edados 58030{, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 32i!t-5404 / Fax (83) 3244-í84

htb:/ vrúv.azevêdobastos.not.br
E-mait: É@r!9(!eze!&de!êgs§,.0É.bI-

DECIáRÂçÂO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bê1. Válber Azevêdo de Miranda Cevelcanti, Ofidal do Prirneiro Regbtro Civil de Nascirnentos € Óbitos e Privativo de Casamentos,
lnterdiçóes e Tublas com atribui{ião de autenticar s reconhêcer frmes da Comarca de João Pessoa Capital do Eíado da Paraíba,
em úrtrde de Lei, etc...

DECLARÂ para os devidos fins de direito que, o doormento em anêxo idenüficado indivilualrnente em cada Cód&lo de Autêntic8do
DiTital'ou na Íelb.ida sequência, fti autenticados dê acordo com as Legblaçôes e normas vllênEsr.

DECLÂRO ainda que, para garanür tansparénciâ E segurança jurÍdica de todos os atos oriundos dos respedivos sêrviços dê Notas
e Rêgis*ros do Estado da ParaÍbe, a CorÍegedoria Geral da JuíiF editou o Provirnenb CGJPB t'l' 0032014. deÉrminsndo a
inserçáo de um ódEo em todos os atos notoriaÉ ê regisü'ais, essim, cada Selo oigital de FÉcalizaÉo Eüaiudicial conÉm um
ódiro único (por exemplo: Sêro Drgrúar.' Á8C1234t-X1n) e dassa bíma, cada auientcação pÍoeaseda pela nossa SêÍwnüa pode
ser conf.mada e \,rermcada tantas \rÊzes quanto íor necessário através do sits do Tribunalde Justiça do Estado da Paraíba, endeÉço
htbr/corÍeoedoria.tiob.ius.bÍ/sêloiioitâU

A aubnücaÉo digital do doormênlo faz provâ d6 que, na data e hora em quê 6lâ fui realizada, a enpÍesa C|RÚRGICÁ UNIÃO
LTDA ünha posso de um _docrrínento com as msgÍras carâdêrÍ$icas que íorâm rêpÍoduzilas na ópia aubntkada, sondo da
emprese CIRURGICA UNIAO LIDA e responsebililade, única e exdusiva, pêlâ iloneilede do doqlÍEnto apíesêntado a ssb
CartóÍio.

Esta DECLARAçÃO biêmitida em O2rlr9r2ol9 í5:5,t:36 (horâ locel) através do sistema de auEnlicaÉo digitel do Ce.tório Aêvêdo
Bastos, dê acodo com o Art 10, ltr e seus §§ 10 ê 2o da MP ?200nO0'1, coÍno trmbém, o doqÍnenio €latrônico auteí icado
contendo o Certificado Digital do tlular do Cartório Azevêdo Bastos, podeÉ ssr solkitado diíetarnenb a eípÍÊs.r C|RÚRG|CA
UNIÃO LTDA ou ao CaÍtórb pelo endereço de e-mâil aubnticadDezâvedobasbs-not.br

Para inbmações mais detalhadas desto ato, acssse o sitê lltssl/&llElbitslÉZêíeCAl3g9s,.!9lll.e inÍorÍne o Côdigo de Consulb
desb Doclaraéo.

Códlgo de CoÍlsulta dcata Decbragão: '1338665

Â consulta desta DêdeEçáo estará disponíwl em nosso site até 02mr2020 í5:50:50 (hora locâll

'Códlgo de Autênícaçao Digital: 23100209191548250717-1 a 23100209'1915482507174
'Lôgbleçôes Vigsntes: Lei Federal no 8.935r'94, Lei Federal no 'lO.4O6nOO2, iiledkia ProvÉória no 22OO2OO1, Lei Federal n"
13.10520í 5, Lei Edadual no 8.721l2OO8,Lei Edadual no 10.13212013 e ProvinEnto CGJ N" 00312014.

O rêferiro é verdade, dou fé

CHAVE OIGITAL
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