
 

 

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO Nº 527/2021 

SELEÇÃO PUBLICA Nº. 021/2022 

 

 

Trata o presente de DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela 
SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, inscrita no 
CNPJ: 20.546.182/0004-50, com sede a Rua 03, s/n, Qd. 04, Lt. 08, Vila Popular, São Luís 
de Montes Belos – Go. 

 

 

I- DAS PRELIMINARES: 
 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa SERVBRASIL 
SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, a qual aduz que a 
empresa BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ELIS e HL LAVANDERIA 
LTDA - LAVIP, deixaram de apresentar documentos obrigatórios exigidos no instrumento 
editalício.  

 

 
II- DAS FORMALIDADES LEGAIS: 

 
Verifica-se a tempestividade e a regularidade do presente recurso, conforme 

previsão do Art. 29 §3° do Regulamento de Compras e Contratações em atendimento 
ao Termo de Colaboração 01/2020- SES, Art. 30 § 3° do decreto 8.241/2014,  por 
analogia a Lei Federal de Licitações (art.109, inc.I, alínea”a”) , bem como o item 5.13.2 
do instrumento convocatório, verifica-se também a tempestividade das contrarrazões 
conforme previsto no item 5.7.4 do edital de seleção pública.  

Registra-se conforme colecionado aos autos que as demais interessadas 
foram informadas da existência e do trâmite do respectivo Recurso Administrativo, 
observado o prazo para as contrarrazões. 

 

III- DAS RAZÕES DA RECORRENTE: 
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A recorrente SERVBRASIL, em suas razões recursais, alega que as proponentes 
BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ELIS, e HL LAVANDERIA LTDA – 
LAVIP, deixaram de apresentar documentos obrigatórios exigidos pelo edital. Ao final 
pede que as interessadas, ora recorridas, sejam desclassificadas, e que seja a Recorrente 
declarada vencedora da seleção pública 021/2022 e classificada em primeiro lugar.  

 

IV- DAS CONTRARRAZÕES: 

A empresa B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO, E SERVIÇOS LTDA – 
ELIS, expõe em suas contrarrazões que os insumos Beiclean eam e Beiclean uni, são 
isentos de registro sendo estes classificados como de risco 1, tendo como 
obrigatoriedade apenas a notificação junto a Anvisa. 

A empresa H L LAVANDERIA LTDA – LAVIP, não apresentou 
contrarrazões.  

 

V- DA ANÁLISE DOS RECURSOS: 
 
 

De início, cumpre-nos salientar que todo o procedimento de contratação é 
realizado dentro dos preceitos legais, respeitando os princípios basilares da 
administração pública previsto no art. 37 da CRFB/88, e do regulamento de compras da 
FUNDAHC para atendimento ao Termo de Colaboração 01/2020 SES, bem como por 
analogia a Lei Federal 8666/93. 

Analisando o processo em questão, observo que o procedimento adotado está 
em harmonia com o que determina o regulamento de compras e contratações em 
atendimento ao Termo de Colaboração 01/2020 - SES; sendo que a respectiva seleção 
pública foi devidamente escrita nos veículos de comunicação, a saber: site da FUNDAHC 
e Jornal de Grande Circulação e tornada pública com data de abertura em 30 de maio 
2022 e encerramento no dia 10 de junho de 2022; vista a publicidade do ato, passo a 
análise das razões recursais.  

Ademais, é sabido que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
tem como finalidade principal evitar que administradores realizem análise de 
documentos de habilitação de forma arbitrariamente subjetiva, devendo a 
Administração respeitar tudo aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício, não 
podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas. 
Desta feita, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto 
no art. 3º da Lei 8666/93, foi devidamente observado de forma objetiva as normas 
estabelecidas no Edital, velando pela competitividade entre os interessados do certame. 

 

VI- DA ANÁLISE DOS RECURSOS: 
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 A Recorrente alega que a habilitada e classificada B R LAUNDRY INDUSTRIA, 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ELIS, deixou de apresentar documentação referente a sua 
qualificação técnica prevista no item 4.4, IV, do instrumento editalício, vejamos o que 
prevê o mencionado dispositivo: 

 

A Recorrente evidencia em suas razões recursais que a Recorrida B R LAUNDRY 
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ELIS, deixou de apresentar registro junto a 
Anvisa dos insumos Beiclean eam e Beiclean uni, os quais são de uso na limpeza e 
conservação de ambientes.  

 

Em busca realizada junto ao site da Anvisa no dia 07 de julho de 2022, nos 
endereços: 
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/notificados/25351090958201013/?nome
Produto=beiclean%20eam,  

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/notificados/25351118258201769/?nome
Produto=Beiclean%20uni. 

 

É possível visualizar que os produtos Beiclean eam e Beiclean uni são isentos 
de registro junto a Anvisa, conforme exposto pela Recorrida, vejamos: 

3



 

 

 

 

 

Desta feita, verifica-se que não é possível comprovar registro de insumos junto a 
Anvisa, quando estes SÃO ISENTOS de registros, conforme se vê.  

Ademais, 

A Recorrente alega em suas razões recursais que a empresa HL LAVANDERIA 
LTDA deixou de apresentar registros junto a Anvisa dos saneantes DT - LAB – 040 e DT – 
LAB – 026, bem como não fez de prova de sua capacidade técnica para a execução dos 
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serviços objeto da presente seleção pública.  No que se refere aos saneantes acima 
mencionados, não foi possível localiza-los nas documentações apresentadas pela 
empresa HL LAVANDERIA LTDA, sendo assim, não há o que se falar na ausência de 
registros de tais saneantes, sendo que os mesmos nem sequer foram apresentados pela 
empresa HL LAVANDERIA LTDA.  

No que tange ao atestado de capacidade técnica apresentado nas folhas de n° 
30 (trinta) do processo de contratação é possível verificar que o atestado emitido pelo 
Fundo Municipal de Saúde, faz jus, ao objeto da contratação, qual seja: Lavanderia 
Hospitalar. Ressalta-se ainda, que o parecerista técnico, gestor dos serviços de 
processamentos de roupas da unidade hospitalar, conheceu da capacidade técnica da 
interessada HL LAVANDERIA LTDA, conforme consta nas folhas de n° 574 e 574 do 
presente processo 527 2022, posto isto, não há desconformidade na classificação da 
empresa HL LAVANDERIA LTDA. 

Concluo que as razões de recorrer apresentadas não se mostraram suficientes 
para conduzir-me a reforma da decisão atacada, seja para habilitar a Recorrente, seja 
para inabilitar as empresas B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – 
ELIS, e HL LAVANDERIA LTDA. 

 

VII-  DECISÃO: 

Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o recurso da empresa SERVBRASIL 
SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, mantendo a decisão 
final ora atacada, que classificou as empresas B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA – ELIS, HL LAVANDERIA LTDA. 

 

Goiânia, 07 de julho de 2022. 

 

 

Enilza Maria Mendonça de Paiva 

Diretora Executiva 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG - FUNDAHC 
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