
 

 

 

 

 

 

 
 

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta 

Ref.: Pregão Presencial nº 9/2020 – Processo nº 16/2020 

CONTRARRAZÕES EM FACE DE RECURSO 

 
 

 
PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 35.865.938/0001-59, 

com sede na Rua Helena Paludeto Iori, 386, Bairro Jardim Alto do Silvares, na cidade de 

Birigui/SP, por intermédio de seu representante legal, vem respeitosamente à presença de 

Vossa Senhoria, na forma da legislação em vigor, apresentar suas CONTRARRAZÕES em face do 

recurso administrativo interposto pela empresa INOVA CIENTÍFICA LTDA. 

 
DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES 

 
O prazo para apresentação de Contrarrazões é de 3 (três) dias corridos, nos termos do 

inciso XVIII, parte final, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02. A empresa PHL foi notificada a respeito 

da interposição do recurso administrativo no dia 12/11/2020, razão pela qual devem ser 

recebidas e processadas estas Contrarrazões, porquanto plenamente demonstrada a sua 

tempestividade. 

 
DA SÍNTESE FÁTICA E DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

 
Trata-se de Procedimento Licitatório na modalidade Pregão, cuja sessão presencial 

ocorreu na sede da Comissão de Licitação do SAAE Pimenta, em 11 de novembro de 2020. 

 
Conforme Ata de realização do pregão, a Recorrida se sagrou vencedora no item 3, e 

considerada habilitada após verificada a regularidade da documentação apresentada. 

 
A recorrente se insurge contra a classificação da recorrida, em virtude de suposta 

inobservância da proposta quanto às exigências técnicas contidas no edital e na legislação 

pertinente, pois, em suas palavras: “O PRODUTO DENOMINADO QFCOLI – FABRICANTE 

QUIMAFLEX, não cumpre o edital bem como não possuem nenhuma certificação de órgãos 

sanitários de acordo com a exigência da legislação vigente” invocada. 

 
Ocorre que o edital não faz quaisquer exigências a respeito da inclusão do produto no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, sendo que qualquer exigência 

a posteriori constituiria flagrante ofensa à necessária Vinculação ao Instrumento Convocatório. 
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E ainda que assim o fizesse, não haveria respaldo juridicamente válido capaz de comportar a 

manutenção de tal exigência, conforme será amplamente demonstrado nestas Contrarrazões. 

 
Em verdade, a Recorrente, claramente inconformada com o resultado da Licitação, 

desvirtuou completamente a disposição constante do Artigo 22 do Anexo XX da Portaria de 

Consolidação 5 do Ministério da Saúde, inexistindo quaisquer fundamentos legalmente 

legítimos hábeis a justificar a desclassificação da empresa PHL. 

 
A aludida disposição normativa está inserida na Seção V, que trata dos Laboratórios de 

Controle e Vigilância, e a interpretação deste Artigo 22 deve ser feita em conjunto com os 

dispositivos que o antecedem (e o sucedem), bem como deve considerar toda literatura 

doutrinária e normativa aplicável, efetivando-se uma interpretação sistêmica e harmônica. 

 
Pois bem. Os quatro primeiros Artigos da Seção V (art. 17 a art. 20) tratam das 

competências, respectivamente, do Ministério da Saúde; das Secretarias de Saúde dos Estados; 

das Secretarias de Saúde dos Municípios; e dos responsáveis pelo fornecimento de água para 

consumo humano. 

 
Por sua vez, o art. 21 dispõe acerca das análises laboratoriais para controle e vigilância 

da qualidade da água para consumo humano. 

 
Já o art. 22, que foi invocado pela Recorrente, apregoa que as metodologias analíticas 

para determinação dos parâmetros previstos no Anexo XX devem estar em conformidade com 

normas nacionais ou internacionais mais recentes; e, em seguida, traz um rol, meramente 

exemplificativo, de normas que tratam sobre o tema. 

 

O que se exige é que, nas análises laboratoriais para controle e vigilância da qualidade 

da água para consumo humano, as metodologias empregadas observem normas mais recentes 

sobre o tema, e elas podem ser tanto nacionais, quanto internacionais, não havendo 

necessidade de observância de todas, tampouco existe imposição de que seja obrigatoriamente 

esta ou aquela. 

 
Além do mais, ao valer-se da expressão “tais como”, resta evidente que a finalidade da 

norma não foi se restringir ao rol por ela trazido, mas, ao contrário, permitir a contemplação de 

outras igualmente válidas. 

 
Outrossim, cumpre esclarecer que o “Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater” não aprova produtos, e sim métodos padrão, de modo que, na publicação 

mais recente (23ª edição), cujo trecho está abaixo transcrito, há previsão de que os nomes de 

fabricantes ou nomes comerciais eventualmente citados constituem apenas e tão somente 
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meras referências, ficando claro que a simples ausência de expressa alusão a um ou a outro 

produto não importa na automática exclusão deles. 

 
São feitas referências ao nome do fabricante ou ao nome comercial de um 
produto, agente químico ou composto químico. O uso desses nomes 
pretende funcionar como uma referência metonímica às características 
funcionais do item do fabricante. Essas referências não pretendem ser 
propagandas de qualquer item por parte dos coeditores, e materiais ou 
reagentes com características equivalentes podem ser utilizados. grifamos 

 

Ora, se tanto a norma oriunda do Ministério da Saúde, quanto a própria publicação 

internacional invocada pela Recorrente, são genuinamente inclusivas, não é razoável exigir – 

a pretexto de influir na eficiência da contratação pública – uma lista restritiva de produtos 

aprovados e incluídos no Standard Methods, o que somente restringiria o número de 

licitantes, em prejuízo ao caráter competitivo do certame e obstando que a Unidade Gestora 

efetive o contrato que lhe seja mais vantajoso, além de constituir flagrante ilegalidade por 

incompatibilidade com a necessária interpretação sistêmico-normativa. 

 
A propósito, na própria resposta ao pedido de esclarecimento, o Sr. Pregoeiro destaca 

que "poderá o(s) licitante(s) apresentarem propostas de preços para produtos de outras marcas 

equivalentes e/ou superiores, desde que atenda às especificações completas exigidas no edital" 

(grifamos). 

 
Vale dizer: não se pode impedir a participação de distintas marcas de origem nacional, 

porquanto inexiste fundamentação legal válida que exija que produtos fabricados no Brasil 

estejam incluídos no Standard Methods. 

 
De todo modo, cumpre destacar que o produto ofertado pela Recorrida atende 

rigorosamente o descritivo e todas as exigências expressamente constantes no instrumento 

convocatório. Além disso, é totalmente compatível com a metodologia 9223/2017 no Standard 

Methods for Examination of Water and Wasterwater, conforme constante do catálogo do 

produto (em anexo). 

 
Pertinente registrar que não é a primeira vez que uma empresa vencida em certame 

licitatório se vale de Recurso para desclassificar a empresa QUIMAFLEX ou licitante que oferte 

produto desta marca, uma de suas principais concorrentes nacionais, senão a principal, 

empregando estes mesmos argumentos. 

 
Malgrado caiba a esta Administração exigir o objeto que melhor atenda às necessidades 

do Poder Público, com a devida vênia, as exigências previstas no Instrumento Convocatório e as 

Página 3 de 6 



 
 
 
 
 
 

 

descrições constantes no Termo de Referência revelam-se suficientes e em nada destoam do 

princípio da eficiência, além de atenderem plenamente aos requisitos relativos à qualidade e à 

economicidade. 

 
Alegar que a recorrida não cumpre fielmente as especificações contidas em Edital, pela 

mera ausência de expressa menção do nome da marca do produto ofertado em publicação 

internacional que trata de métodos padrão, inexistindo qualquer indício que minimamente 

demonstre contrariedade aos documentos apresentados pela empresa PHL e lastreada em 

meras suposições que se revelam completamente infundadas, é, no mínimo, temerário, 

somente revelando o ensejo de tumultuar o processo de compras em apreço. 

 
Para melhor ilustrar, em procedimento semelhante, a própria QUIMAFLEX apresentou 

documento emitido pelo EPA, traduzido mediante tradução juramentada, no qual o próprio EPA 

dispõe que a tabela em que é citado o método da marca comercial Colilert, Colilert-18 ou 

Colisure, “não pretende ser exaustiva, mas fornece um guia do EPA, ou seja, podem haver outros 

métodos não relacionados naquele documento que existem; quiçá outros produtos a exemplo 

do produto fornecido pela recorrida, proveniente de empresa totalmente nacional e que atua 

somente no território nacional". 

 
Ademais, o método Colilert trata de método alternativo e foi aprovado por ser 

considerado tão eficaz quanto um método já aprovado pelo regulamento EPA. Naquele processo 

de aprovação resta provado que não se trata de método disposto no regulamento EPA, mas sim 

de método alternativo e também método meramente referencial citado como exemplo no 

“Standard Methods for the Examinaiton of Water and Wastewater (SMEWW)”. Cumpre 

destacar, ainda, que inexiste no Brasil ente oficial emitente de documento semelhante, sem 

olvidarmos que ambos os documentos tratam de validação de métodos, e não do produto da 

marca comercial do fabricante. 

 
Com base nisso, oportuna a juntada de documentação técnica (em anexo), emprestada 

de certames licitatórios em que a empresa QUIMAFLEX os utilizou e alcançou decisões que lhe 

foram favoráveis. 

 
A título de exemplo, junta-se Parecer Técnico e Decisão emitidos nos autos do 

procedimento do Pregão Presencial nº 138/2019 (em anexo), realizado no âmbito do SAAE 

Carmo de Cajuru/MG, em que o Recurso da HEXIS foi julgado improcedente, mantendo-se a 

classificação da empresa QUIMAFLEX. Na ocasião, “depois de analisar com acuidade a descrição 

detalhada do produto ofertado pela Recorrida, constatou-se que não assiste razão à recorrente 
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pois consta expressamente na descrição do item todas as informações exigidas no edital e no 

termo de referência”. 
 

Outra decisão em caso semelhante, oriunda do Departamento Municipal de Água e 

Esgoto de Poços de Caldas-MG, expôs a inexistência em edital de “qualquer exigência de 

documentações comprobatórias que o produto seja certificado por qualquer órgão 

internacional". Na ocasião, o julgador entendeu que "ficou esclarecido que o método utilizado 

é o mesmo apresentado na referida publicação, tento no meio de cultura utilizado bem como 

no tempo de temperatura de incubação". 

 
Nesse sentido, explicou-se que "uma metodologia pode ser entendida como a reunião 

de procedimentos, maneiras de se executar atividades, com vistas a determinado fim. Neste 

caso, como os procedimentos de análises são os mesmos citados no Standard Methods, 

entende-se o atendimento a tal metodologia”. Por isso, acertadamente concluiu que “a citação 

da marca Idexx na publicação é referencial e não, necessariamente, exclui os demais produtos 

que seguem exatamente a mesma metodologia.” 

 
Mais recentemente, em certamente realizado no SAAE Boa Esperança, a recorrida 

igualmente se sagrou vencedora no mesmo item, o que ensejou a interposição de recurso por 

parte da empresa HEXIS, e que foi devidamente contra-arrazoado pela empresa PHL. O 

Pregoeiro coerentemente decidiu pelo acolhimento do brilhante Parecer Jurídico redigido pela 

Assessoria Jurídica da entidade, que ratificou todas as alegações trazidas pela recorrida (Parecer 

e Decisão em anexo). 

 
Portanto, uma vez demonstrado o pleno preenchimento de todos os requisitos 

exigidos em edital, e estando a proposta em conformidade com o descritivo e legislação 

técnica aplicável, de rigor a manutenção da classificação da empresa PHL DISTRIBUIDORA 

LABORATORIAL EIRELI. 

 
Assim, com base na certeza de poder confiar na sensatez e idoneidade dessa 

Administração, assim como no bom senso da autoridade que lhe é superior, são interpostas 

estas Contrarrazões, das quais sinceramente se acredita na procedência. 
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DO PEDIDO 
 

Pelo exposto, REQUER o integral DESPROVIMENTO DO RECURSO interposto pela 

empresa INOVA CIENTÍFICA LTDA, à medida que inexiste quaisquer fundamentos juridicamente 

válidos e plausíveis hábeis a justificar a desclassificação da recorrida, de modo a proceder ao 

ACOLHIMENTO DESTAS CONTRARRAZÕES, sendo mantida a classificação e habilitação da 

Recorrida PHL para o item 3, com a consequente Adjudicação e Homologação do procedimento 

licitatório, sob pena de ofensa aos imperativos da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, da Razoabilidade, da Competitividade e da Seleção da Proposta mais Vantajosa 

ao Interesse Público. 

 
Nesses termos, 

Pede e espera deferimento. 

 
Birigui/SP, 13 de novembro de 2020 

Assinado de forma digital 
por PHL DISTRIBUIDORA 
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