ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

RECURSO ADMINISTRATIVO
(item 14.1. do Edital e art. 4º, XVIII da Lei n.º 10.520/2002)

MAYIM BRASIL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita
no CNPJ sob o n.º 18.101.117/0001-27, com endereço a Rua Nossa Senhora de Lourdes, 100
– Galpão 06 – Olhos D’água - 30390-530 - Belo Horizonte - MG, vem muito respeitosamente
perante Vossa Senhoria, por conduto de seu representante ao final signatário, apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que declarou vencedora a proponente
BIOFERTH BIOTECNOLOGIA LTDA em sede do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021, o
que se faz com pauta nas seguintes razões de fato e de direito.

Assim sendo, a Recorrente pugna pelo recebimento do presente Recurso
Administrativo em seu duplo efeito para que em seguida Vossa Senhoria exerça seu juízo de
retratação ou que alternativamente remeta as Razões anexas à elevada apreciação da
Autoridade Hierárquica, a qual certamente lhe dará Provimento.

Termos em que pede deferimento.
Belo Horizonte/MG, 16 de julho de 2021.

ANDREW WILLIAM
CRAWFORD:01775
667600

Assinado de forma digital por
ANDREW WILLIAM
CRAWFORD:01775667600
Dados: 2021.07.18 17:07:18
-03'00'
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RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁQUICO

Emérito Administrador Público,

Elevada Autoridade Hierárquica.

DA TEMPESTIVIDADE

2.

Destaca-se que a sessão de julgamento ocorreu aos 14 de julho de 2021, de

forma que o prazo recursal de 03 (três) teve início aos 15 de julho de 2021 e vem a termo
somente aos 19 de julho de 2021. Portanto, é tempestivo o presente recurso.

DA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

3.

Visando a aquisição de bioestimulador de microorganismos, utilizado na estação

de tratamento de esgoto (ETE) de Oliveira/MG, promove-se a licitação de número em
referência, de acordo com as normas e especificações constantes do instrumento
convocatório.

4.

Para o certame, a Recorrente, empresa com vasta experiência e detentora de

tecnologia única e inovadora em vários processos que envolvem a microbiologia, levando a
aumentos de eficiência e produtividade inéditos em diversos setores produtivos e de serviços,
ofertou proposta bastante competitiva de produto que atende plenamente às exigências do
Edital.

5.

Sucedeu que, ao arrepio das regras editalícias, fora declarada vencedora a

empresa Recorrida, a qual oferta produto que não atende às previsões do edital e que não
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podem ser descumpridas, posto que vinculam tanto a Administração Pública como os também
os licitantes.
6.

Neste sentido, no mais lídimo propósito de angariar legalidade ao presente

processo licitatório e possibilitar que, de fato, o interesse da Administração Pública seja
atendido nos termos delineados no instrumento convocatório, apresenta-se o hodierno
recurso, que se pauta nas seguintes razões fático-jurídicas.

DA DECISÃO ADMINISTRATIVA ORA RECORRIDA

7.

Como sabido, lavrou-se a ata da sessão de julgamento das propostas, onde

restou consignado, com atenção aos trechos destacados, o seguinte:

(...)
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8.

Como pode ser observado, restou consignado em ata que o produto ofertado

pela Recorrida não atende aos requisitos do Edital.

9.

Houve uma diligência, realizada junto a bióloga, Sra. Sarah de Oliveira Saraiva,

ao fito de perquirir acerca da toxicidade do produto. Já neste quesito, constata-se de
irregularidade insanável, na medida em que o edital exige que o produto seja atóxico,
enquanto o produto ofertado pela Recorrida é de baixa toxicidade.
10.

Ocorre que, além deste quesito, que é suficiente per si para determinar a

inabilitação da Recorrida, existem outros aspectos que foram descumpridos pela mesma e
que resultam na imperiosa necessidade de sua inabilitação.
11.

Neste sentido, a decisão deve ser revista, até mesmo considerando que o

engenheiro responsável pela redação do termo de referência, anexo ao Edital, não pode
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comparecer à sessão para análise das razões de insurgência da Recorrente, pois, como
relatado, estava em outra reunião.
12.

E não só o aspecto técnico, deve ser analisado também o aspecto jurídico da

decisão, de forma que as normas do edital não podem ser flexibilizadas em um obscuro
favorecimento a Recorrida.
13.

Portanto, urge a reforma da decisão, a partir da análise mais aprofundada e

motivada acerca da habilitação da Recorrida, conforme demonstrado a seguir.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

14.

Como é de amplo conhecimento, a Administração Pública, ao promover

licitações para aquisição de bens e serviços, deve observância aos princípios encartados no
art. 3º da Lei 8.666/93, em especial o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, a
teor:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.

15.

Neste sentido, para Marçal Justen Filho:

Na licitação, a vinculação à lei é complementada pela vinculação ao ato
convocatório. A Administração dispõe de margem de autonomia para configurar
o certame. Mas incumbe à Administração determinar todas as condições da
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disputa antes de seu início e as escolhas realizadas vinculam a autoridade
(e os participantes do certame).
(...) o ato convocatório possui características especiais e anômalas (...) nascido
tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao conteúdo dele. Editado o
ato convocatório, o administrado e o interessado submetem-se a um
modelo norteador de sua conduta. (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 15ª ed. p. 73)

16.

Igualmente, nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação.
Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o
modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na
realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse
documentação e proposta em desacordo com o solicitado. O edital é a lei
interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como
a Administração que o expediu (art. 41).” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 256-257)

17.

Notório, neste sentido, que o julgamento objetivo das propostas deve ser

estritamente vinculado ao conteúdo do edital, não podendo haver flexibilização das exigências
editalícias com base em subjetivismos, o que justamente se busca evitar neste caso.

DO DESCUMPRIMENTO AO EDITAL E NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO
QUE DECLAROU VENCEDORA A RECORRIDA

18.

Primeiramente, necessário destacar o que constou do Edital, como se vê:

9- DAS PROPOSTAS:
(...)
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9.1.8 - Os licitantes deverão especificar a Marca, o tipo, modelo, procedência e
outras características do produto que se propõe a oferecer, além daqueles
exigidos no edital, anexando prospectos, folhetins, informativos técnicos e
catálogos em linguagem portuguesa.

TERMO DE REFERÊNCIA
1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
O produto deve ainda utilizar uma série complexa, de mecanismos que tem
impactos específicos e atóxicos sobre microrganismos, enzimas e cofatores,
permitir que esses mecanismos funcionem diretamente com a biologia das
águas residuais existentes, aumentar as taxas das reações bioquímicas naturais
na ETE, fazendo com que o processo funcione de forma mais rápida e eficiente
do que como organismos biológicos nativos sozinhos.

2- DESCRIÇÃO, QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

a) Descumprimento ao item 9.1.8. do Edital
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19.

Como constou do item 9.1.8, transcrito acima, o edital exige que os licitantes

especifiquem a marca, o tipo, modelo, procedência e outras características do produto
que se propõe a oferecer, além daqueles exigidos no edital, anexando prospectos, folhetins,
informativos técnicos e catálogos em linguagem portuguesa.

20.

Sucede que a Recorrida não apresentou qualquer um dos anexos

solicitados. Entendemos que a não apresentação de pelo menos uma destes documentos,
principalmente o catálogo técnico, caracteriza descumprimento a exigência editalícia e
dificulta, para todos, uma melhor compreensão do produto, sua forma de aplicação, sua
validade, dentre outros.
21.

São documentos essenciais para a correta caracterização e compreensão

dos produtos ofertados, certamente por isso que o a redação do item 9.1.8. dispõe que
“deverão” ser apresentados (e não “poderão”), haja vista que a decisão administrativa deve
ser pautada em critérios objetivos das normas do edital e dos documentos apresentados, não
havendo guarida para “achismos” ou presunções.
22.

Notadamente, a partir do referido descumprimento da exigência editalícia, é

notório que não há certeza sobre a qualidade e especificações técnicas do produto
ofertado pela Recorrida, gerando, além do descumprimento ao edital em si, um risco
significativo para a Administração Pública, que não pode ser admitido por esta E.
Autoridade.
23.

Inclusive, não há menção ao prazo de validade do produto ofertado pela

Recorrida, o que caracteriza claro descumprimento ao edital, impossibilitando o julgamento
objetivo da proposta, posto que, no item 2 do Termo de Referência, exige-se que “a validade
do produto deverá ser de no mínimo 24 meses a contar da data do fornecimento”.
24.

E tais informações/documentos essenciais para o atendimento ao edital não

podem mais ser juntadas ao presente momento, conforme dispõe o art. 43, §3º da Lei
8.666/93:
Lei 8.666/93
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Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
(...)
§ 3o 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, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
25.

Como prenunciado nas considerações sobre o Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, esta E. Autoridade não pode se furtar ao julgamento adstrito aos
termos e condições do edital, de forma que é de imperiosa necessidade a inabilitação da
Recorrida, pois estamos diante de nítido enquadramento na hipótese do item 9.2., subitens
9.2.1, 9.2.2. e 9.2.7 do Edital, a teor:
9.2- Serão desclassificadas as PROPOSTAS que:
9.2.1 - Deixarem de atender quaisquer das exigências do presente Edital e
seus Anexos e a Lei Federal nº 8.666/93 e todas as suas posteriores alterações;
9.2.2 - Sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento;
9.2.3 - Apresentarem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
9.2.4 - Com preço manifestadamente inexequível;
9.2.5 - Com preço simbólico ou de valor zero;
9.2.6 - Que não sejam feitas em moeda corrente;
9.2.7 - Que estejam incompletas.

b) Descumprimento ao item 2 do Termo de Referência (características técnicas do
produto)

26.

Relembra-se, neste tópico, que, de acordo com o art. 41 da Lei n.º 8.666/93, “A

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.”

27.

Em razão da imperiosidade de cumprimento das normas do edital, por certo que

o julgamento das propostas não pode se angariar em critérios diversos daqueles
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expressamente previstos no edital, de forma que urge, portanto, que se estabeleça um
julgamento objetivo, o qual, segundo Hely Lopes Meirelles:
(...) é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos específicos
das propostas. É princípio de toda licitação que seu julgamento se apoie em
fatores concretos pedidos pela Administração, em confronto com o ofertado
pelos proponentes dentro do permitido no edital ou convite. Visa afastar o
discricionaríssimo na escolha das propostas, obrigando os julgadores a
aterem-se ao critério prefixado pela Administração, com o que se reduz e se
delimita a margem de valoração subjetiva, sempre presente em qualquer
julgamento. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30ª
edição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 272).

28.

Com isso em mente, é notório que o produto ofertado pela Recorrida não atende

ao exigido em edital, mormente que o produto tem de ser ATOXICO, enquanto o produto
efetivamente ofertado possui toxicidade, algo que pode ser constatado na FISPQ apresentada
pela Recorrido, conforme segue anexo, nos itens 4, 6, 7 – há diversos indicadores de que o
produto possui toxicidade:

(...)
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29.

E a toxicidade do produto foi confirmada pela bióloga, Sra. Sarah, em ata da

sessão de julgamento, como constou:

30.

Assim, há uma diferença entre produto atóxico e produto de baixa toxicidade. Se

fossem admitidos produtos de baixa toxicidade, certamente este critério estaria
previsto no edital, mas não o foi.

31.

Tampouco houve impugnação ao edital acerca da exigência de atoxidade do

produto, razão pela qual não cabe, agora, negar a sua aplicação, sob pena de violação ao
Princípio da Legalidade.

32.

Portanto, por não se admitir a mudança de critério de julgamento ao

presente momento, a Recorrida deve ser inabilitada, caso contrário, resta claro o
descumprimento aos princípios basilares da licitação e violação a ampla competitividade
do certame, pois possíveis proponentes interessados podem ter deixado de participar
do certame em razão da exigência de atoxicidade, enquanto dispunham de produto de
baixa toxicidade, não sendo lícito proporcionar um favorecimento indevido em benefício da
Recorrida, sob risco de violação ao Princípio da Isonomia.
33.

Já não fosse o suficiente, ocorre que o produto a ser ofertado deve ser um

BIOESTIMULADOR. Para ser considerado, BIOESTIMULADOR, este não deve conter em
sua composição microrganismos, conforme resolução CONAMA 463 art. 2º item 2 e 3 que
diferencia um BIOREMEDIADOR de um BIOESTIMULADOR:
RESOLUÇÃO CONAMA 463/2014
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, entende-se por:
(...)
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II - biorremediador: remediador que apresenta como ingrediente ativo
microrganismos capazes de se reproduzir e de degradar bioquimicamente
compostos e substâncias contaminantes;
III - bioestimulador: remediador que favorece o crescimento de microrganismos
naturalmente presentes no ambiente e capazes de acelerar o processo de
degradação dos compostos e substâncias contaminantes;
34.

Sucede que, na FISPQ apresentada pela Recorrida, no item 3 composições,

indica que o produto é composto de extrato de leveduras sendo que, leveduras, são
microrganismos, contrariando a resolução CONAMA 463 acima citada o que classificaria o
produto concorrente como BIOREMEDIADOR e não um BIOESTIMULADOR. Reforçando, o
objeto licitado é um BIOESTIMULADOR.

35.

A teor do que consta no item 3 da FISPQ apresentada pela Recorrida:

36.

Logo, é nítido o descumprimento ao edital, determinante da inabilitação da

Recorrida para o certame, por ser medida do mais lídimo direito e justiça.
37.

Resta caracterizado, também em relação aos presentes quesitos, as hipóteses

do item 9.2. do edital, subitens 9.2.1. do edital:
9.2- Serão desclassificadas as PROPOSTAS que:
9.2.1 - Deixarem de atender quaisquer das exigências do presente Edital e
seus Anexos e a Lei Federal nº 8.666/93 e todas as suas posteriores alterações;
9.2.2 - Sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
9.2.3 - Apresentarem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
9.2.4 - Com preço manifestadamente inexequível;
9.2.5 - Com preço simbólico ou de valor zero;
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9.2.6 - Que não sejam feitas em moeda corrente;
9.2.7 - Que estejam incompletas.

DOS PEDIDOS

38.

Do exposto, o Requerente pugna pelo recebimento do presente Recurso

Administrativo, com efeito suspensivo, para que (i) exercendo a D. Comissão de Licitações
o seu JUÍZO DE RETRATAÇÃO ou (ii) se dignando esta E. Autoridade Administrativa em lhe
dar PROVIMENTO, seja in fine reformada a decisão recorrida no sentido especial de
INABILITAR a BIOFERTH BIOTECNOLOGIA LTDA em sede do PREGÃO PRESENCIAL Nº
013/2021, por ser medida do mais lídimo direito e justiça.

39.

Em razão do Princípio da Motivação, o qual impõe à Administração Pública a

obrigatoriedade de fundamentar a decisão, com o cotejo de todos os argumentos levantados
no recurso, requer seja analisados e mencionados todos os fundamentos que constam do
presente, por ser medida de direito.

Nestes termos,
Pede e espera.
Belo Horizonte/MG, 16 de julho de 2021.

de forma digital por
ANDREW WILLIAM Assinado
ANDREW WILLIAM
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