












































Maria Celina Frizzon Zamboni 
CNPJ 36.750.04310001-31 
Bangui Laboratório Dental 

Bariri SP 
(14) 981321672 

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - ILUSTRÍSSIMO 
SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RESPONSÁVEL 

T N° 
CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 	

PRO. 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0512021 	 DATA 

PREGÃO PRESENCIAL/SRP N° 0112021. 	 VISTO 

MARIA CELINA FRIZZON ZAMBONI ME, inscrita no CNP.J/MF sob o 
no 36.750.043/0001-31, já qualificada nos autos do processo de licitação epigrafado, 
por sua representante legal infra-assinada, vem, respeitosamente, apresentar 
CONTRARRAZÕES ao Recurso Administrativo interposto por LEONARDO DE PAULI 
GALIZIA ME, CNPJ/MF N° 32.249.84010001-89, demonstrando os motivos de fato e 
fundamentos jurídicos pelos quais a irresignação da recorrente não merece ser 
conhecida, tampouco, provida. 

Em apertada síntese, a recorrente alega violação ao item 6.1.6.2 do 
Edital, porque a licitante vencedora teria apresentado "certidão" do CNES com data de 
25/7/20. 

Sem qualquer razão, contudo. 

É que ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, os requisitos e 
documentos de habilitação foram apresentados pela vencedora e criteriosamente 
analisados pelo zeloso pregoeiro e equipe de apoio, sendo certo que, na ocasião, 
confirmaram "o atendimento dos requisitos do Edital". 

A recorrente, por outro lado, não se desincumbiu do seu ônus de provar 
o que alega, sendo certo que deveria demonstrar, de modo específico, em que consiste 
a alegada vulneração aos itens do Edital, não bastando, para tanto, mera alegação 
genérica e imprecisa, desacompanhada dos documentos capazes de corroborar sua 
versão dos fatos. 

Sobre a prova de inscrição no CNES, inicialmente, cumpre informar que 
não se trata de certidão, mas de um sistema de cadastro (Cadastro Nacional de 
Estabelecimento da Saúde) e a data ali contida é inserida automaticamente pelo sistema, 
que considera a data em que efetivado o cadastro, de modo que não se aplica, a esse 
documento (prova da inscrição) a previsão do item 6.1.6.2. 
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Maria Celina Frizzon Zam bani 
CNFJ 36.750.04310001-31 
Bangui Laboratório Dental 

Bariri-SP 
(14) 981321672 

Tanto que o Edital não fala em certidão do CNES, mas sim em PROVA 

DE INSCRIÇÃO, e, nesse sentido, a recorrida, vencedora do certame por apresentar o 
menor preço, não deixou de apresentar prova de que possui cadastro em tal órgão: 

Exibir Ficha Reduzida por Competência 	 Exibir Ficha Reduzida Atual 

CNP3: 
367500-13000131 

CP1. Personelide4e: 
- - JURtDICA 

Número: Telefone: 
231 

Bairro: CRI': 	tIunfrípio ur. 
)ARDIII PAULISTA 17750rl00 2,74141 - 1171 - 350520 5P 

Sub Tipo Estabelecimento: Gestão: Dependência. 

1n:IPrI_ 14D17I[IJAL 

Órçjeo Expedidor: Date Expedição: 

611:: 16/06127:21: 

JI LAEORATORLO DENTAL 

Empresarial: 
CELIA FRI?ZON ZAt1BOiiJ 

SAO CRISTOVAO 

Estabelecimento: 
ADE DE APOIO DLA:NQ.SE E TERAPIA (A[T ISOLADO) 

aro t'Jvard: 
20301-325-000010-1-5 

rio de idonamnto: 

ILIZAR HORÁRIO 

Além disso, o item 6.1.6.2 do edital deve ser considerado em seu 
contexto, não sendo possível extrair dele a interpretação pretendida pela recorrente. 

Com efeito, o item imediatamente antecedente, vale dizer, item 
6.1.6.1, faculta às partes substituir os documentos de habilitação pelo Certificado de 
Registro Cadastral - CRC emitido pela Prefeitura de Ibitinga, condicionando essa 
substituição a que todos os documentos, especialmente as certidões, estejam 
em sua plena validade. 

Não há dúvida, assim, que a exigência de prazo de validade e/ou prazo 
de emissão das certidões de que trata o item 6.1.6.2 do Edital refere-se 
exclusivamente às certidões apresentadas com o fim de substituir os 
documentos de habilitação pelo CRC emitido pela Prefeitura de Ibitinga. 

Não sendo esse o caso, mesmo porque nenhuma prova foi apresentada 
pela recorrente, não há como se concluir pela incidência do item 6.1.6.2 do Edital, haja 
vista inexistir vinculação da exigência nele contida com os documentos de regularidade 
fiscal previstos no item 6.1.2. 

E, mesmo se assim não fosse, o que se admite apenas para 
argumentar, em observância à regra da eventualidade, certo é que a prova de inscrição 
no CNES é exigida na alínea "f" do item 6.1.2 do Edital, que trata da 
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CNPJ 36.750.04310001-31 
Bangui Laboratório Dental 

Baniri-SP 
(14) 981321672 

regularidade fiscal e trabalhista, de modo que integra, sim, o rol de documentos 
exigidos para fim de comprovação de regularidade fiscal das licitantes. 

Assim, incide, na espécie, o item 6.1.5, sendo certo que a exigência da 
documentação comprobatória da regularidade fiscal somente poderá ser exigida da 
microempresa ou empresa de pequeno porte na ocasião da assinatura do contrato (cf. 
item 6.1.5.1), bem como eventual restrição poderá ser sanada no prazo de 5 dias da 
publicação da homologação do certame, inclusive para regularização da documentação 
e/ou emissão de certidão negativa, desde que assim sela determinado pelo DD. 
Pregoeiro e equipe de apoio. 

Resta evidente, dessa forma, a que a recorrente não tem razão em suas 
alegações, demonstrando deplorável apego à má-fé, comportamento esse que que não 
se coaduna com o prestígio de que goza esta conceituada Autarquia Municipal e sua 
digníssima Comissão de Pregão. 

Por todo o acima exposto e tudo o mais que dos autos consta, requer 
que o recurso da recorrente não seja conhecido (recebido) ou, subsidiariamente, se 
conhecido, que seja-lhe negado provimento, haja vista que todos os documentos 
necessários e exigidos pelo Edital de Convocação foram corretamente apresentados pela 
recorrida. 

Por fim, requer que todos os fatos e fundamentos jurídicos aqui 
aduzidos sejam expressa e fundamentada mente enfrentados por Vossa Senhoria, para 
fim de cumprimento dos princípios da motivação dos atos administrativos, do acesso à 
informação, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de 
nulidade. 

Termos em que pede deferimento! 

De Bariri/SP para Ibitinga/SP, 03 de maio de 2021. 

Maria Celina Frizzon Zamboni 



SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 

DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Processo Licitatório: 0512021 
Pregão Presencial: 0112021 
Referência: Contratação de empresa especializada para confecção de próteses 
dentárias conforme a necessidade de usuários da Rede Pública de Saúde do 
Município de Ibitinga/SP. 

Trata-se de recurso contra a empresa MARIA CELINA FRIZZON ZAMBONI 

ME, referente ao Pregão Presencial n° 0112021 apresentada pela empresa 

LEONARDO DE PAULI GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS - ME, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 32.249.84010001-89, representada pelo Senhor Leonardo de 

Pauli Galizia. 

Preliminarmente consigna-se ser tempestivo o recurso proposto. 

Passamos então a análise dos apontamentos: 

2. DOS FATOS 

2.1 Certidão do CNES vencida (6.1.2.f) 

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes 
devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há 
discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância. 

No presente caso, referida empresa não atendeu as regras entabuladas no 
instrumento convocatório ao apresentar a certidão do CNES com data de 
2510712020. 

O edital previu claramente que: 

6.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
(CNES). 

Avenida  Dom Pedro li. 599 - lbitinaa/SP - CEP 	_____CN EL712i7jQQQj-39 
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6.1.6.2 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Autarquia aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

Resposta: Com relação ao questionamento acima, primeiramente, cumpre-se 

informar que o item em questão não trata-se de certidão, porém de "prova de 

inscrição" o que ficou devidamente evidenciado pela empresa durante a realização 

do certame. 

O edital não estipulou prazo nem de validade e nem de emissão para 

esse documento. 

Abaixo segue a definição de "Certidão" de acordo com o dicionário online da 

MICHAELIS. 

____ LÁ 	Portugt 	 rir. 

Dicionario BrasiLeiro da Ungua Portuguesa 
rt-  d'ririo 'Ccmoconsuttar 	Noçêes rmatic 

IM  

certidão 
certidão 

sf 

1 •,JL R Documento que tem fé pública, eniWdo por escrivão ou tabelião, com o qual se certifica 
algo como verdadeiro; atestado, certificado: "Aquilo era corno a certidão de nascimento de urna 
ação social de grande valor e ninguém mais do que Paladino deveria ser o pai" (ER), 

2 	 Alicerce aparente de antigos construções: Os garimpeiros encontraram nos 
arredores do do urna cet ticlo de habitações rústicas, provavelmente cio indígenas. 

EXPRESSÕES 

Certidão negativa, 	documento público que certifica a ausência de inadimplência ou de 

qualquer outro impedimento legal. 

Certidão positiva, iU: documento público que certifica a existência de ações e/ou execuções 

cíveis e/ou criminais contra alguém. 

Fonte: https://michaelis. uol.com.br/busca?id=AKG4  

Avenida Dom Pedro II, 599 - lbitinga/SECEP 14940-000 CNPJ 57.71473I0001-39 
Telefone (16) 3352-7080 - sanjjjtjogjçov.r 
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Além disso o edital no item 6.1.6.7 faculta ao pregoeiro ou a equipe de apoio 

a efetuar diligência em consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na internet 

para verificar a veracidade de documentos obtidos por meio eletrônico. 

6.1.6.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Equipe de apoio efetuar 
diligência, sob a forma de consulta direta nos sites dos órgãos 
expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos 
obtidos por este meio eletrônico. 

Diante dos esclarecimentos aqui expostos opino IMPROCEDENTE o presente 

recurso, mantendo-se as decisões tomadas na sessão do pregão presencial por não 

haver nenhum ato ilegal praticado nela. 

Remeta-se ao Departamento de Assuntos Jurídicos para análise e parecer, e; 

À consideração superior para análise e decisão. 

É o parecer. S. m. j. 

Ibitinga, 06 de maio de 2021. 

Fernando Mesquita Pimenta 
Pregoeiro 

Avenida Dom Pedro II, 599 - lbitinga/SP - CEP 14940-000 CNPJ 57.712.473I0001 
IeJfone (16) 3352-7080 



SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 

PARECER JURÍDICO 

Interessado: Serviço Autônomo Municipal de Saúde 

O Departamento de Compras e Licitações do Serviço 

Autônomo Municipal de Saúde - SAMS de Ibitinga, através de seu 

pregoeiro, encaminha recurso administrativo interposto por empresa 

vencida no Processo Licitatório de n° 0512021, Pregão Presencial de n° 

0112021, a este Departamento Jurídico para análise e posterior parecer. 

Em síntese a empresa Recorrente alega que houve 

contrariedade ao "item 6.1.2 f" do edital do certame por parte da empresa 

Recorrida, ao apresentar "certidão do CNES vencida. Em contrapartida a 

empresa Recorrida afirma que tal documento apenas tem a finalidade de 

comprovação de inscrição no CNES e não se trata de certidão emitida 

pelo respectivo órgão. 

Em seu parecer, o Pregoeiro afirma que o documento 

comprobatório de inscrição no CNES não é composto por certidão emitida 

por algum órgão, mas sim de documento consultivo que demonste a 

condição de inscrição, condição considerada suficientemente válidaeL&' 

edital. 

Avenida Dom Pedro II. 599 - Ibitinga/SP - CEP 14940-000 CNPJ 7.712.473I0001-39 
Telefone (16) 3352-7080 - samsibitinga.sp.go.br  
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Neste ínterim, o Pregoeiro esclarece ainda, que o edital 

possibilita diligencias para a verificação da veracidade dos documentos 

apresentados para a instrução do certame (item 6.1.6.7) 

Ademais, o próprio documento trazido pela Recorrente 

trata-se de "Ficha de Inscrição", qual seja, documento meramente 

consultivo emitido através de consulta realizada no site do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), não se tratando de 

qualquer certidão emitida por órgão oficial competente (Ministério da 

Saúde). 

Pelo exposto, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade 

por parte do edital ou da documentação apresentada por qualquer dos 

participantes da licitação, opino pelo indeferimento do recurso, validando-

se o pregão presencial realizado, procedendo a contratação com a 

empresa vencedora em atendimento aos princípios da legalidade e 

impessoalidade. 

lbitinag..Mo de 2021. 

/ 

Larissa Rodrigues Demiciano 

Advogada do SAMS 

OABISP - 318.683 

Avenida Dom Pedro II, 599 - Ibitinga/SP - CEP 14940-000 CNPJ 57.712.47310001-39 
Telefone (16) 3352-7080 - samsibitinga.sp.gov.br  
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Ibitinga, 07 de maio de 2021. 

DO GESTOR EXECUTIVO DO SAMS 

Processo Licitatório n 0512021 
Pregão Presencial n. 0112021 
Referência: Recurso contra decisão do pregoeiro 
Assunto: Decisão 
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de próteses 
dentárias conforme a necessidade de usuários da Rede Pública de Saúde do 
Município de lbitinga/SP. 

Considerando a fundamentação do Departamento de Licitações e o 

parecer jurídico, mantenho como IMPROCEDENTE a impugnação 

perpetrada pela empresa LEONARDO DE PAULI GALIZIA PRÓTESES 
DENTÁRIAS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 32.249.840/0001-89v 

RGHÁ± 
Gestor Executivo 

494O-QOoc.jpj 


