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Ilmo. Sr. Pres. Da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 
 

 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022  
Processo nº 04-000.097/22-81  
IDENTIFICADOR BANCO DO BRASIL: 940064 
 
      ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o no 34.021.009/0001-09, com sede em SÃO PAULO/SP, por seu 
representante legal, vêm, respeitosamente, à presença de V. Senhoria, apresentar, tempestivamente, 
suas RAZÕES AO RECURSO      ADMINISTRATIVO,      com      base      nas      razões      a      
seguir      expostas: 
 
 A intenção de recurso foi assim 
intentada: 
 
 

INTENÇÃO DE RECURSO: 
 

“Discordamos do resultado apresentado da amostra, o que impediria o fracasso do item, 
apresentaremos razões técnicas oportunas.” 
 
      
       A recorrente participou do presente pregão, e provou sua 
habilitação o que ensejou transcorrer o processo passando para próxima fase, qual seja ser exigida amostra 
do produto ofertado, o que foi feito tempestivamente. 
 
       Surpreendentemente, fomos noticiados com a reprovação 
do material ofertado e por isso, recorremos. 
 
       Apresentamos vários atestados de capacidade técnica e por 
isso, não aceitamos tal resultado, mas entendemos que, há questões a serem analisadas. 
 
       A boa printabilidade das etiquetas depende não só dos 
insumos e sim também  da devida regulagem do equipamento. Destacamos que nosso material ainda não foi 
utilizado por este setor, o que pode exigir devida calibragem do equipamento. Algo também a se considerar é 
que, o equipamento pode necessitar de manutenção rotineira, e que, sem isso, pode afetar e muito a qualidade 
da impressão. 
 
       Por tudo isso, antes de recorrer, analisamos o material 
enviado como amostra (retemos como prova e análise todos produtos enviados tanto a título de amostra e ou 
fornecimento a qualquer cliente) e não encontramos qualquer problema de printabilidade e ou adesão. E isto 
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foi informado para o setor de pregão a título de comprovação de capacidade técnica. Assim, como não 
poderíamos nos omitir, recorremos. 
 
      Quanto a citada dificuldade de uso de luvas no momento da 
utilização de etiquetas, é sabido que toda etiqueta para ser útil deve ter boa adesão. Além disso, atendemos 
ao edital quanto ao tipo e quantidade de adesivo ali descrito e por isso, não podemos ser reprovados por assim 
atender. E mais, somos fornecedores principalmente no segmento hospitalar e nunca, reiteramos, nunca 
tivemos tal tipo de reclamação. 
 
      O que esta questão merece é uma orientação na forma de 
uso das etiquetas, o que, prontificamos a fazê-lo prontamente. 
 
      Assim, combatido a questão técnica, pedimos que seja 
permitido o reenvio de novas amostras e se possível com acompanhamento técnico para que possa 
orientar, justificar e melhor exemplificar como proceder com os materiais aqui licitados, vindo a sanar 
a necessidade deste hospital quanto a etiquetas e ribbons. 
 
      Essa diligência, permitida por lei, é possível e necessária já 
que o item foi declarado fracassado, o que demandará mais tempo e eventual estoque zerado, se não 
for reconsiderado tal decisão e os princípios de vinculação ao edital não podem causar 
procrastinação e danos à saúde deste nosocômio. 
 
      Veio-me à tona uma citação do Saudoso Hely Lopes Meireles, que 
diz: 

“Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto, na Administração pessoal é 
licito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na Administração Pública só é permitido fazer aquilo que a lei 
autoriza. ” (grifo nosso)”. 

Acórdão de relação 3068/2014 – Plenário” 

Mas devemos citar grandes juristas a fim de comprovar que 
não só a razão nos assiste, mas também a doutrina e jurisprudência. 

O inesquecível mestre MARÇAL JUSTEN FILHO, ensina: 
“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso significa ausência de 
liberdade (como regra) para a autoridade administrativa. A lei define as condições de atuação 
dos agentes administrativos, estabelecendo a ordenação (seqüência) dos atos a serem 
praticados e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas”. (In 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5ª 
edição/1998 – p. 62). Sabemos que este princípio, da vinculação ao edital não cabe somente as 
licitantes, inclui-se aí toda a administração que por seus agentes podem vir a praticar atos em 
desacordo com o interesse público, o que é proibido e não aceito, como nos ensina o STJ no 
seguinte julgado: “Ementa RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL, FAZ LEI 
ENTRE AS PARTES. 
- O princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital 
faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez 
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que vinculam as partes. (Resp n. 354977/SC, 1a. Turma, Tel. Min. Humberto Gomes de 
Barros, DJ 09.12.2003, pág.
 213”) 
Como ensinamento claro e inconteste de tudo que foi aqui debatido, segue trecho de um 
julgado da Corte Superior de Justiça (STJ), no qual aclara a importância do zelo na 
aquisição pública: 
“...É de vital importância, no trato da coisa pública, a permanente perseguição ao binômio 
qualidade e eficiência, objetivando não só a garantir a segurança jurídica do contrato, mas 
também a consideração de certos fatores que integram a finalidade das licitações,” ... “ 
sempre em atenção à pedra de toque do ato administrativo –a lei – mas com 
dispositivos que busquem resguardar a Administração de aventureiros ou de licitantes de 
competência estrutural, administrativa e organizacional duvidosa.” (in Recurso provido 
(Resp. nº 44.750-SP, rel. Ministro Francisco Falcão,   1ª T., unânime, DJ de 25.9.00)” 
(grifo nosso). Os fatos foram claramente expostos e comprovaram que a licitante CITSO 
participou de licitação sem a documentação exigida em edital, o que redundará em não só a 
sua inabilitação, sofrer as penas previstas no art. 7º. Da lei 10520/2002. Isso porque o pregão é 
um ato revestido de pressupostos os quais se descumpridos, acarretam consequências. 

 
“A Administração Pública deve ser exercida apenas em 

conformidade da lei. Seus atos administrativos não podem ultrapassar o que foi positivado nas 
normas jurídicas. Enquanto na administração particular se pode fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública é o contrário, só se pode fazer o que a lei impõe ou autoriza.” 

 
“Os poderes conferidos à Administração Pública devem ser 

utilizados em benefício da coletividade, pois o bem comum é a finalidade que toda ação 
administrativa deve objetivar. Conforme entendimento do autor supracitado (MEIRELLES, 
2016), as leis administrativas “são de ordem pública e seus preceitos não podem ser 
descumpridos”, principalmente por acordo ou vontade de seus aplicadores e destinatários, uma 
vez que “contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos”. (in 
https://jus.com.br/artigos/65829/apontamentos-sobre-o-principio-da-legalidade) 

 

Por tudo isso requer: o conhecimento deste recurso pelas 
razões apresentadas, reconsiderando a inabilitação da recorrente e possibilitando envio de 
novas amostras e também, e por fim adjudicar o presente objeto à licitante que atenda a todos 
os requisitos legais e editalícios e por isso, melhor atenderá esta instituição e em caso de não 
atendimento ao aqui requerido, que este seja encaminhado às autoridades superiores para a 
devida análise e julgamento. 

 
 

                           
      

 

Nome: HENRIQUE FERREIRA DE PAULA  
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