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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO 
GLÓRIA - MG 

 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO: 660/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2020 
 
 
 

ALFALAGOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o nº. 05.194.502/0001-14 e Inscrição Estadual sob o nº. 016.189241.00-50, com 
sede à Avenida Alberto Vieira Romão, 1700 ¬– Distrito Industrial, Alfenas / 
MG, doravante simplesmente denominada Contratada, devidamente 
representada, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, interpor o 
presente RECURSO ADMINISTRATIVO, pelos fundamentos que passa a 
expor.:  

  
  
I- DA TEMPESTIVIDADE 
 
 O presente recurso é plenamente tempestivo, tendo em vista ao final do processo foi manifestado 
por esta empresa a intenção de recurso, sendo concedido prazo para envio das razões até dia 03/07/2020 
às 07:30hs. 
 
II- FATOS  
 
 O Município de São João Batista do Glória, visando satisfazer suas necessidades, promoveu o 
processo licitatório em epigrafe cujo objetivo é o registro de preço para futura e eventual aquisição de 
Máscaras para uso das Secretarias de Saúde e Infraestrutura. 
 
 Pelo objeto do aludido certame compreender o ramo de atuação da empresa Alfalagos, esta 
prontamente cadastrou-se para participação no processo, encaminhando as documentações solicitadas no 
edital. 
 
 Desta feita, iniciado os tramites, realizou-se a fase de lances, sendo a presente Recorrente 
classificada em primeiro lugar no item 3. Porém, ao prosseguir com a verificação das documentações,  
entendeu-se por desclassificá-la, pois supostamente nos documentos encaminhados faltava o documento 
que comprove o registro do produto na ANVISA. 
  
 Indignado o representante de empresa rapidamente manifestou seu interesse em recorrer da 
decisão.  
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 Transcorrido o processo, findo os tramites, constou-se em chat a intenção da Recorrente, lhe 
sendo concedido prazo para apresentação das razões até dia 03/07/2020 às 07:30hs. 
 
 Aberto o prazo, é o que segue. 
   
III- DO DIREITO 
 
 Conforme relatado acima, quando da participação do processo licitatório, a Recorrente 
apresentou proposta face o item 3 do edital, sagrando-se vencedora, porém ao final foi desclassificada 
sobre o argumento de supostamente não ter apresentado o documento de registro do produto na 
ANVISA junto aos documentos de Habilitação. 
 
 Inicialmente salientamos que a Recorrente detém mais de 25 anos de atuação no ramo de 
distribuição de medicamentos, sendo que desde seu primórdio participa de licitações, acompanhando 
toda a evolução do processo durante o período. 
 
 Esta por sua vez, detêm uma equipe altamente treinada e capacitada, oferecendo constantemente 
cursos de aprimoramento aos seus colaboradores. 
 
 O processo de prospecção e participação de licitações segue uma rigorosa linha de qualidade e 
supervisionamento, a fim de evitar eventuais deslizes. 
 
 No presente processo não foi diferente, todo o conteúdo do edital foi devidamente avaliado de 
modo que realizamos corretamente a separação dos documentos ali descritos como essenciais, 
encaminhando no sitio eletrônico que ocorria o processo, conforme disposto. 
 
 Contudo, por questão que fogem ao nosso conhecimento, quando da juntada da documentação de 
habilitação, por mais que este tivesse sido anexado não fora recebido pelo Órgão Público o 
demonstrativo de registro na Anvisa pertencente ao item 03.  
 
 Todavia, como podemos observar na documentação apresentada referente à proposta, na 
discrição do produto relativo ao item acima citado estava devidamente discriminado seu número de 
registro, o que deixava claro que este era devidamente registrado, conforme exigência do Edital. 
 
 De outro modo, ao detectar o ocorrido, quando da abertura de prazo para apresentação de 
proposta realinhada e outros documentos, imediatamente realizamos a juntada da documentação 
pendente, sanando o suposto vício. 
  
 Ora nobre julgador, sabe-se que como os seres humanos, os meios tecnológicos muitas vezes são 
suscetíveis a erros e instabilidade, ainda mais quando tratamos de sitio eletrônico que detêm quantidade 
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de acesso simultâneo relevante, com realizações de diversas ações conjuntas e encaminhamento de 
vários documentos através de seu sistema. 
 
 A Recorrente em momento algum agiu na má-fé, ou deixou de juntar documentação por vontade 
própria, tanto é que ficou surpresa ao notar que tal demonstrativo não havia sido encaminhado, 
realizando o ato o mais rápido possível. 
 
 No presente caso, não há qualquer menção no edital que possibilita ou torna obrigatória a 
desclassificação em caso de falta de apresentação do documento em questão. 
 
 Dessa maneira, constata-se que o produto ofertado atendia todos os termos do edital, sendo 
devidamente registrado no Órgão responsável, que por questões alheias a documentação não foi recebida 
no destinatário, mas apresentou-se imediatamente na primeira oportunidade, não configurando qualquer 
motivo relevante para a desclassificação. 
 
 Ademais, quando se trata do caso de documentos a própria Lei Geral de Licitações (lei 8666/93) 
em seu artigo 43, §3º1, flexibiliza a vinculação ao edital, possibilitando a realização de diligencia pela 
Comissão ou Autoridade competente em qualquer fase da Licitação para que se possa esclarecer ou 
complementar a instrução do processo.  
 
 Por outro lado, ainda existem outras questões que devem ser analisadas em conjunto que podem 
trazer exceção a regra. 
 
 Inicialmente, sabe-se que a Constituição Federal de 1988 disciplina a realização de licitações 
públicas destinados à aquisição de materiais e contratação de serviços, definindo princípios básicos 
norteadores dos atos Administrativos que devem ser seguidos, como o da impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)[...] 
[...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

                                                 
1 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. 
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somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
(Regulamento)[...]” 

Por sua vez, a Lei de Licitação (Lei nº 8666/93) também nos traz em seu artigo 3º alguns 
princípios que devem ser observados no campo do Direito Administrativo quando se trata de licitação. 
Vejamos: 

“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. ” 

 Dentre os princípios básicos instituídos pela legislação, destaca-se três que se enquadram ao 
presente caso, sendo eles o da legalidade, da finalidade e o da seleção da proposta mais vantajosa.  

 O primeiro principio impõe que a administração atue de maneira que observe e atenda as 
definições trazidas em lei. 

 Já o segundo princípio impõe que a Autoridade Administrativa deve praticar o ato administrativo 
com vistas a garantir a realização do fim público a que se dirigir. 

 Por sua vez o terceiro principio é auto-explicativo e considerado como uma das principais 
finalidades da Licitação, ao passo que a Administração Pública deve sempre observar a proposta que 
detenha o menor preço, a fim de trazer maior economia aos cofres públicos. 

 Deste modo, fazendo a junção dos três princípios, verificamos que a Administração Pública deve 
observar a legislação na realização de seus atos visando atingir o fim que se pretende de maneira que 
traga benefícios à população e aos cofres públicos. 

 Ou seja, no presente caso, como estava devidamente elencado o número de registro do produto 
no documento de proposta, a Administração Pública, observando os parâmetros do §3º do artigo 43 aqui 
já citado, deveria realizar diligência a fim de que fosse esclarecido e complementado a Licitação, tendo 
em vista que a proposta da Recorrente foi a melhor colocada e apresentava maiores vantagens, atingindo 
o fim público a que se destina. 

 De outra forma, é de amplo conhecimento que devido à pandemia que assola a população 
mundial, diversos itens na prevenção e combate ao COVID-19 tiveram um aumento considerável em sua 
demanda o que levou a escassez e desabastecimento das fabricantes e distribuidoras. 
  
 Com isso, para minimizar os impactos e evitar uma catástrofe sem proporções, em virtude da 
emergência de saúde pública internacional, o Governo Brasileiro editou diversas normas que servem 
como exceção a regras anteriormente adotadas, dentre elas estão algumas destinadas à produção e 
importação de materiais e medicamentos. 
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 Sabe-se que devido sua ação preventiva a Máscara Descartável é um produto indispensável no 
combate ao vírus o que levou ao consumo desenfreado, resultando na extrema escassez no mercado 
nacional e internacional, de modo que não mais eram encontradas unidades para aquisição e seus preços 
dispararam, pois, as empresas fabricantes/importadoras que detinham autorização das agências 
reguladoras não suportavam tamanha demanda. 
 
 Como medida para evitar o completo desabastecimento e assegurar a saúde pública, o Ministério 
da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária editaram e publicaram a RDC nº 350/2020, no 
qual define critérios e procedimentos e dá outras providências em virtude da Emergência de saúde 
pública internacional relacionada ao SARS-COV-2. 
 
 Dentre os diversos artigos dispostos no teor da RDC acima listada, encontramos o artigo 2º, 
dispondo o que segue: 
 

 Art. 2º A fabricação, importação e aquisição de máscaras cirúrgicas, 
respiradores particulados N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de 
proteção, protetores faciais (faceshield), vestimentas hospitalares 
descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis), 
gorros e propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para uso 
em serviços de saúde ficam excepcional e temporariamente 
dispensadas de Autorização de Funcionamento de Empresa, da 
notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias. 
 

 Observa-se que a legislação ora elencada é nítida e cristalina quando trata do assunto, trazendo 
artigo que rege especificamente sobre a permissão de fabricação, importação e aquisição de máscaras 
SEM NECESSIDADE de autorizações sanitárias. 

 Posto isso, mesmo se realmente os produtos apresentados pela Recorrente não tivessem registro, 
o que não é o caso, ao desclassificar a proposta, a Autoridade Administrativa violaria os princípios da 
legalidade e finalidade, uma vez que a legislação é clara e específica permitindo a fabricação e 
comercialização mascara sem registro, visando atender a emergência de saúde publica causada pelo 
COVID-19. 

 Destarte, a desclassificação também viola o principio da seleção da proposta mais vantajosa, 
pois, a Recorrente apresentou proposta no valor de R$42,00 (quarenta e dois reais) por caixa do produto, 
sendo que a proposta apresentada pela segunda colocada equivale ao preço de R$45,00 (quarenta e cinco 
reais,), ou seja, o preço ofertado pela Recorrente no produto foi 7% (sete por cento) menor que o 
apresentado pela segunda colocada, perfazendo um déficit de mais de R$3.000,00 (três mil reais) ao 
Ente Público no quantitativo geral. 

 Com isso, evidencia-se que a prematura desclassificação da Recorrente causou danos ao erário 
público e trouxe manifesto prejuízo à população do Município. 
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 Imperioso se faz observar no presente feito o principio da competitividade, proporcionalidade e 
razoabilidade, devendo evitar desclassificar proposta mais vantajosa que conste o número do registro do 
produto deixando nítido atender aos requisitos editalícios, bem como quando devidamente apresentadas 
a documentações ainda durante a realização do certame e, mesmo não sendo o caso, quando existe de 
norma legal que tipifique e permita a aquisição do item sem a aludida característica, sob pena de ofensa 
grave ao interesse público. 

 Do utro modo é certo que deve ser evitada a vinculação às cegas ao termo do edital quando 
sobrevierem questões licitas e que tragam maior vantagem ao Órgão Público. 

O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a 
Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado 
mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o 
procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais 
vantajosa. (Acórdão 8482/2013-1ª Câmara) 

 Ainda assim, o suposto erro alegado pela Administração trata-se de erro material, isto é, 
vício sanável, podendo ser suprido a qualquer momento, de tal maneira que assim foi realizado 
antes mesmo do término do processo, como também poderia assim poderia ter sido feito se fosse o 
caso de falta de registro, uma vez conforme já demonstrado, a legislação tipifica a conduta como 
lícita e praticável.  

 Desta forma, a Administração agiu com rigor excessivo ao desclassificar a proposta da 
Recorrente, prejudicando o correto andamento do processo licitatório e toda a população, violando os 
princípios básicos inerentes a Licitação e Administração Pública. 

 Portanto, observando os princípios inerentes a Administração Pública e ao Processo Licitatório, 
bem como as legislações ora colacionadas, deverá ser reformada a decisão inicial de desclassificação da 
proposta apresentada pela Recorrente sobre o item 3 do edital (Máscara Descartável Tripla Cirúrgica), 
reconhecendo desta forma classificação desta, declarando-a vencedora por apresentar a proposta mais 
vantajosa, do contrário, não entendendo desta forma, que retorne o processo a fase de Lances 
possibilitando sua participação. 
 
 

1- DOS PEDIDOS 
 
 Posto isso, requer: 
 

a)  Seja conhecido o presente Recurso Administrativo por estar tempestivo na 
forma da Lei e do Contrato, eis que interposto dentro do prazo; 

 
b) O PROVIMENTO DO RECURSO para que seja reformada a decisão inicial de 

desclassificação da proposta da Recorrente face ao produto Máscara Descartável Tripla Cirúrgica (item 
3 do edital) reconhecendo sua classificação e declarando-a vencedora por apresentar a proposta mais 
vantajosa. 
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c) Caso não seja entendimento, também requer que seja reformada a decisão inicial 
de desclassificação da proposta da Recorrente face o produto Máscara Descartável Tripla Cirúrgica 
(item 3 do edital), declarando-a como classificada, anulando todos os atos posteriores ocorridos após a 
fase de classificação e retornando o processo de modo a possibilitar sua participação nas demais fases; 

 
 

d) Ainda assim, caso não entenda por nenhuma das questões acima dispostas, que 
faça o presente Recurso subir a autoridade superior em consonância com o previsto no §4º, do artigo 
109, da lei 8666/93, comunicando aos demais licitantes para as devidas impugnações, se assim 
desejarem. 

 
É o que se requer por ser medida da mais lídima JUSTIÇA! 
 

  Termos que  
  Pede o Deferimento  
  

 São João Batista Do Glória - Mg, 02 de julho de 2020 
 
                             

____________________________________ 
ALFALAGOS LTDA. 

CNPJ nº 05.194.502/0001-14   


