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ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 048/2021 
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG – FUNDAHC 

 

 

 

 

 

 

GENÉTICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.596.529/0001-10, estabelecida em Brasília/DF, Bairro São 

Sebastião, na SOF Conj.10, Lote 22, CEP 71.698-028, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, 

por seu representante legal, com base no item 5.7.4 do Edital, apresentar CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO interposto pela Empresa APIJÃ PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS 

ODONTOLÓGICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, já qualificada, mediante as seguintes razões 

de fato e de direito: 

 
 

SÍNTESE FÁTICA 

 

A empresa Genética Comércio, Importação e Exportação LTDA foi declarada 

vencedora da licitação em apreço, tendo em vista que cumpriu a contento todos os requisitos da 

proposta e de habilitação exigidos no edital. 

 

A licitante Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais Odontológicos e Assistência 

Técnica LTDA foi desclassificada pelo descumprimento do item 5.6 do termo de referência, o qual 

estabelece o prazo de entrega do objeto contratual:  

 

5.6- A empresa vencedora deverá fornecer e instalar DOIS 
EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA na Seção de Hematologia do 
Laboratório de Análises Clínicas do HCSC no prazo máximo de dez 
dias após a primeira solicitação de reagentes feita por este. Os 
equipamentos devem permanecer instalados e funcionando no local 
indicado para possibilitar sua utilização em tempo integral (24 horas), 
durante todo o período de vigência do contrato e enquanto durarem os 
reagentes adquiridos pelo hospital. 

 

Vale destacar que a decisão de desclassificação foi embasada em parecer técnico 

do setor de Laboratório de Análises Clínicas e na própria manifestação da ora recorrente de que não 

teria capacidade de atender o prazo previsto no edital. 
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Irresignada, interpôs recurso administrativo contra a decisão, o qual não merece 

prosperar, conforme ficará demonstrado. 

 

DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA 

DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE 

 

O termo de referência estabeleceu o prazo máximo de 10 dias para a empresa 

contratada fornecer e instalar dois equipamentos de gasometria na seção de Hematologia do 

Laboratório de Análises Clínicas do HCSC. 

 

Durante a sessão de julgamento dos documentos e propostas das empresas 

participantes do certame, a recorrente registrou em ata que não teria os equipamentos para 

entrega dentro do prazo estabelecido, deixando de atender exigência editalícia: 

 

  

Após o encerramento da sessão, apresentou recurso, requerendo efeito 

suspensivo, afirmando que possui os equipamentos e que pode fornecê-los de forma imediata. 

 

Verifica-se, claramente, o intuito procrastinador do referido recurso, visto que 

levando em consideração o prazo para interposição do recurso, o prazo para contrarrazões e o prazo 

para que o contratante profira uma decisão, há um grande lapso de tempo, o que possibilita à empresa 

recorrente adquirir os equipamentos nesse período de tempo. 

 

Deve ser considerado que, no dia da seção de julgamento, a empresa AFIRMOU e 

REGISTROU EM ATA não ter condições de atender o prazo de entrega previsto no edital. 

 

A demonstração das condições de atendimento do edital deveria ter sido 

realizada pela recorrente na oportunidade cabível, o que não o fez. 
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Tanto é verdade que no PARECER TÉCNICO do Laboratório de Análises 

Clínicas constou expressamente que a APIJÃ foi desclassificada pois não conseguirá atender o 

item 5.6 do termo de referência. 

 

 

 

 

 

 

Se a empresa não tinha condições de atender o objeto, deveria ter impugnado o 

edital no período cabível para tanto, e não tumultuar a contratação, causando demora na entrega de 

produtos para um hospital, que se sabe ser urgente pela natureza dos serviços prestados. 

 

Não há permissão para que a licitante comprove atendimento de requisito do edital 

após a sessão de julgamento. 

 

Assim, imprescindível que seja mantida a desclassificação da empresa recorrente, 

visto que não atendeu, de forma tempestiva, exigência prevista no termo de referência.  

 

DA VINCULAÇÃO DAS PARTES ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE 

 

Haja vista que o edital é a lei interna da licitação (art. 41, da Lei n. 8.666/93), a 

Administração Pública e as empresas licitantes são atreladas ao que nele for estipulado, sendo 

inadmissível, ilegal e incompreensível o desatendimento ao que exigido no instrumento convocatório.  
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A Administração Pública não pode exigir um determinado comportamento no edital e 

quando da análise da documentação, proposta ou recurso admitir outro. Assim, agiu de forma correta 

ao desclassificar a empresa recorrente no momento adequado. 

 

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não 

podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e 

destinatários, uma vez que contém verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos.  

 

O entendimento corrente na doutrina e jurisprudência é de que o edital, no 

procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e se constitui o instrumento de validade dos atos 

praticados no curso da licitação, sendo que, “ao descumprir normas editalícias, a Administração frustra 

a própria razão de ser da licitação” e viola os princípios que direcionam a atividade administrativa. 

 

Salienta-se que a normativa da vinculação ao edital é expressamente prevista pela lei 

em duas oportunidades distintas, uma enquanto princípio geral das licitações e a outra enquanto regra: 

 

Art. 3º. A licitação destina-se a observância do principio constitucional da isonomia 
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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 só correlatos. [GRIFADO] 

 

Enquanto regra, é visualizada na redação do art. 41 do mesmo diploma legal a 

aplicação inconteste do mesmo ao caso em comento: 

 

Art. 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. [GRIFADO] 

 

Assim, visando à garantia da segurança e estabilidade das relações jurídicas 

decorrentes do certame licitatório, a contratante não pode afastar-se das regras por ela mesma 

estabelecidas no instrumento convocatório. É cediço, portanto, que o edital constitui lei entre os 

licitantes e que de suas disposições ninguém pode se furtar ao cumprimento. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, acerca da temática, já orientou: 

 

Zele para que não sejam adotados procedimentos que contrariem, direta ou 
indiretamente, o principio básico da vinculação ao instrumento convocatório, de 
acordo com os arts. 3o e 41 da Lei no 8.666/1993. Acórdão 2387/2007 Plenário 
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Isso significa que tanto as regras de regência substantiva quanto procedimental 

deverão ser fielmente observadas pela Administração e pelos licitantes, permanecendo vigorosas ao 

longo da licitação. 

 

Ressalta-se que, segundo redação do item 5.3 do edital, a FUNDAHC desclassificará 

as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos do Edital e/ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, como se vê: 

 

5.3 – A FUNDAHC indicará um profissional qualificado para realizar análise 
minuciosa das propostas, que poderá ensejar na desclassificação do proponente 
por descumprimento de requisito essencial, na descrição das especificações ou 
outras de origem técnica, devidamente justificada. 

 

A própria representante da empresa recorrente afirmou, em e-mail enviado ao órgão 

licitante e na sessão de julgamento, que não teria condições de fornecer o objeto dentro do prazo 

estabelecido, ou seja, não teria como cumprir requisito essencial previsto no edital, ensejando, 

corretamente, a sua desclassificação. 

 

Ressalta-se que o único argumento trazido pela recorrente no recurso é a aplicação da 

súmula 473, a qual prevê que a Administração pode anular seus atos quando eivados de vícios que os 

tornem ilegais ou revogá-los por conveniência e oportunidade. 

 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

 

Ocorre que a Administração não cometeu nenhum ato eivado de vício passível de 

anulação, ou que haja a necessidade de revogação. Pelo contrário, a contratante atentou-se aos 

ditames legais e às previsões editalícias, quem cometeu irregularidade foi a empresa recorrente, que 

participou do certame sem possuir condições de atender o objeto. 

 

Compete reforçar que o princípio da vinculação dos atos da 

Administração Pública às regras por ela lançadas no edital, constitui garantia de 

segurança para as licitantes e para o interesse público. 
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Assim, visando à garantia da segurança e estabilidade das relações 

jurídicas decorrentes do certame licitatório, a contratante não pode afastar-se das 

regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, permitindo que a 

empresa recorrente, após correta desclassificação, seja habilitada 

extemporaneamente. 

 

Neste contexto, a decisão adotada no certame, rejeitando a proposta da recorrente, 

além de correta, está devidamente fundamentada, embasada na legislação, em previsões do edital e 

exposta de forma a permitir que os licitantes tenham conhecimento dos motivos da desclassificação da 

proposta. 

 

Desse efeito, as alegações da empresa Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais 

Odontológicos e Assistência Técnica LTDA no recurso ora combatido não merecem acolhimento, visto 

que desprovido de qualquer fundamento plausível, caracterizando, a toda evidência, apenas uma 

tentativa desesperada da recorrente de suprir os vícios de sua conduta, prejudicando o interesse 

público por impedir a regular execução do objeto licitado. 

 

Destarte, salutar a manutenção da desclassificação da empresa Apijã produtos 

Hospitalares Laboratoriais Odontológicos e Assistência Técnica LTDA, tendo em vista que não logrou 

êxito em atender o disposto no item 5.6 do termo de referência. 
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DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, a licitante, respeitosamente, requer: 

 

a) sejam as presentes Contrarrazões encaminhadas à Autoridade Competente para 

julgamento; 

 

b) ao final, seja negado provimento ao Recurso Administrativo ora atacado, para 

manter a desclassificação da empresa Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais 

Odontológicos e Assistência Técnica LTDA. 

 

Goiânia/GO, 30 de agosto de 2021. 
 

 

Representante Legal 

Genética Comércio, Importação e Exportação Ltda 

 

 


