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Pregão Presencial para RP: 08/2022 
Assunto: Recurso Administrativo 

Processo Administrativo: 36/2022 
Objeto: Contratação de empresa com 
especialidade em Saúde Ocupacional e 
Medicina do Trabalho. 

A empresa licitante SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE 
L TDA., apresentou durante a sessão pública a intenção de interposição de recurso 
contra a decisão do pregoeiro em classificar a proposta da licitante MÉRITO 
CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS L TDA. - ME. A 
licitante recorrente apresentou tempestivamente as razões do seu recurso 
administrativo. 

Das razões da licitante SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE L TDA. 

A recorrente alega que a licitante MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA 
OCUPACIONAL E SERVIÇOS L TDA. - ME, não atendeu ao edital no que tange o 
item 7.6.2.1, por apresentar balanço patrimonial e outras escriturações contábeis sem 
as devidas assinaturas e por consequência não demonstrou a autenticidade dos 
documentos, conforme íntegra do recurso administrativo juntado aos autos. 

Decisão: 

A licitante MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS 
L TDA. - ME, apresentou envelope contendo os documentos de habilitação que foram 
examinados pelo pregoeiro e equipe de apoio. Quanto ao que tange o item 7.6.2.1, 
foram apresentadas duas vias do documento "Balanço Patrimonial", sendo uma cópia 
simples sem as devidas assinaturas e por consequência, sem a possibilidade de aferir 
a autenticidade do documento e outra cópia do "Balanço Patrimonial" devidamente 
registrado na Junta Comercial do Estado de Minas gerais, com as devidas 
autenticações por meio eletrônico, conforme segue abaixo: 
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Restou claro que o documento "Balanço Patrimonial" devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, com as devidas autenticações, apresentado 
pela licitante MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS 
LTOA. - ME, atendeu na íntegra as exigências constantes do item 7.6.2.1. Os 
documentos apresentados em cópias simples, embora sem valor legal, não 
contribuíram em nenhum momento para invalidar as informações constantes do 
documento autêntico. As decisões desta Câmara não deverão restringir a participação 
na licitação, em decorrência de exigências excessivas, de modo a garantir o princípio 
constitucional da isonomia, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração. 

Conclusão 

Concluindo, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso interposto pela licitante 
SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE L TOA, submetendo a matéria à 
apreciação da Autoridade Competente do Edital. 

Taboão da Serra, 07 de outubro de 2022. 

Despacho da Autoridade Competente (presidente da Câmara) 

Acompanho as manifestações proferidas pelo 
pregoeiro, referentes ao Pregão Presencial 
para RP: 08/2022, cujas análises e conclusões 
passam a integrar o presente como motivação, e, 
em consequência, nego provimento ao recurso 
interposto pela empresa SMEDMIX SERVIÇOS 
COMBINADOS EM SAÚDE L TOA., e 
mantenho a classificação das propostas em 
conformidade com a decisão do pregoeiro. 

cii'í~Ô'ASIL 
Presidente da C.M.T.S. 
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