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PROC. ADMINISTRATIVO Nº: 0093433/2018 - EMSERH 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 58/2018 – CSL/EMSERH 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de processo administrativo voltado à realização de certame 

para a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais médico-

hospitalares para operacionalização das ações desenvolvidas na Unidade Móvel de 

Saúde da Mulher, unidade administrada pela EMSERH. 

Na sessão Pública realizada no dia 13 de Agosto de 2018 (fls. 714-719), 

para recebimento dos envelopes da Licitação Presencial nº 58/2018-CLS/EMSERH, a 

desclassificou os itens 03, 10, 11, 17 e 17.1 da licitante MIRON C. BASTOS, por não 

atender o descrito no edital. 

A Comissão de Licitação informou em sessão que o prazo para 

apresentação das razões recursais iniciaria no dia 14 de Agosto e encerraria no dia 20 

de Agosto, assim como o prazo para apresentar as contrarrazões iniciaria no dia 21 de 

agosto e encerraria no dia 27 de Agosto. 

A licitante MIRON C. BASTOS apresentou as razões do recurso (fls. 743), 

alegando que é isenta de apresentação de registro dos itens na ANVISA, em razão da 

autorização de fabricação da empresa fabricante J. J. R. VIANA EIRELI. 

No julgamento do recurso, a Comissão de Licitação encaminhou o 

processo ao setor técnico para análise e emissão de parecer técnico sobre as 

informações apresentadas pela recorrente, manifestando, às fls. 778, que foram 

apresentadas as documentações de cadastro do fabricante junto a ANVISA para os 

itens 10, 11 e 17, sugerindo a reconsideração da desclassificação para os itens 

comprovados.  

A Comissão de Licitação deu parcial provimento ao recurso da licitante, 

com base no parecer técnico, reconsiderando a decisão da sessão, para manter 

classificada a proposta da recorrente somente para os itens 10, 11, 17 e 17.1 (fls. 

785/787), vejamos: 
Quanto ao pedido de reconsideração da desclassificação da 

empresa Miron C. Bastos para os ITENS 03, 10, 11, 17 e 

17.1., com base no exposto acima, este Agente de Licitação 

firma convencimento no sentido de que, em que pesem os 

argumento da recorrente, tal pleito MERECE ACOLHIMENTO 

PARCIAL, posto que ficou evidenciado que não houve 

irregularidade para os itens supracitados, conforme diligencia 

realizada, nos moldes do que disciplina o § 1° do art. 50, do 

Regulamento de Interno de Licitações e Contratos da EMSEHR, 

comprovando desta forma não ser obrigatório que a empresa 

fabricante ou importadora obter Registro junto a ANVISA para os 

ITENS 10, 11, 17 e 17.1. e mantendo a desclassificação para 

o Item 03 pelo motivo registrado em Ata. 
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No caso em exame, verifica-se que houve parcial provimento ao recurso 

da licitante para reconsiderar a desclassificação da proposta para os itens 10, 11, 17 e 

17.1., o que na outra parte não provida fez subir o recurso ao Presidente da EMSERH 

por força do disposto no o art. 218, do Regulamento de Licitações e 

Contratos/EMSERH. 

Nessa perspectiva, o art. 218, do Regulamento de Licitações e 

Contratos/EMSERH, dispõe que:  

 
Art. 218. O recurso será dirigido ao Presidente da EMSERH, por 

intermédio da Comissão Setorial e de Licitação, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 

10 (dez) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

 

Convém externar o disposto pelo art. 15 da Lei nº 8.959/2009, que 

estabelece normas gerais para a elaboração e tramitação dos atos e processos 

administrativos no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão, in verbis: 
 

Art. 15 - A motivação deverá indicar as razões que justifiquem a 

edição do ato, sobretudo a regra de competência, os 

fundamentos de fato e de direito, assim como a finalidade 

objetivada. 

Parágrafo único - A motivação do ato administrativo poderá 

consistir na remissão a pareceres ou manifestações proferidas 

no respectivo processo administrativo.  

 

Trata-se daquilo que a doutrina denomina “motivação aliunde dos atos 

administrativos”, ou seja, o Gestor justifica seu ato com esteio em motivos já exarados 

em ato anterior, sem precisar repeti-los. 

Dessa forma, verificada a comprovação de cadastro do fabricante para 

os itens 10, 11, 17 e 17.1. junto a ANVISA, tenho como atendida a exigência de registro 

dos materiais para efeito do disposto no Edital de Licitação Presencial nº 58/2018, para 

os referidos itens. Porém, careceu de comprovação de registro o item 03, para o qual 

manteve-se a desclassificação da proposta. 

Diante o exposto, CONHEÇO o Recurso manifestado pela MIRON C. 

BASTOS na sessão do dia 13 de Agosto de 2018 (fls. 714-719), e no mérito do PARCIAL 

PROVIMENTO, corroborando, portanto, com os fundamentos da Comissão de 

Licitação, para classificar a proposta da recorrente para os itens 10, 11, 17 e 17.1., 
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mantendo desclassificada a proposta para o Item 03, da Licitação Presencial nº 

58/2018-CLS/EMSERH. 

Remetam-se os autos à Comissão Setorial de Licitação/EMSERH para os 

devidos fins. 

Cumpra-se. 

São Luís-MA, 28 de Agosto de 2018. 

 

 

VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS 

- Presidente da EMSERH- 


