
 

FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA ME, CNPJ: 10.889.989/0001-90 
Endereço: Estrada da Cascalheira, Km 0,6 Galpões 19 – 24, Camaçari – Bahia – Brasil CEP: 42.800-970 

Telefone: (71) 98548-6416 / (71) 99207-0765 
E-mail: flexmaker@flexmaker.com.br / licitacao@flexmaker.com.br 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELO HORIZONTE 
 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 

IDENTIFICADOR BANCO DO BRASIL: 887390  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

MÉDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.172.21.14 

 

A FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA ME, com sede na Estrada 

da Cascalheira, Km 0,6 Galpões 19 – 24, Camaçari – Bahia – Brasil CEP: 

42.800-970, inscrita no CNPJ sob o número 10.889.989/0001-90, por meio de 

seu representante Eiichi Rocha Nishimoto, brasileiro, casado, empresário, 

inscrito no CPF sob o nº 783.484.045-20, vem apresentar, tempestivamente, 

suas 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

interposto pela empresa SUL MINAS INSDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.625.083/0001-70, no Pregão 

Eletrônico nº 021/2021 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, mediante as 

razões de fato e direito a seguir aduzidas: 
 

1. Preliminares 
1.1. Da Tempestividade 

 

De início, verifica-se que as contrarrazões, ora apresentadas preenchem 

o requisito da tempestividade, pois o registro para a intenção de recurso 

ocorreu no dia 26 de novembro de 2021, sendo determinado o prazo de 

3 (três) dias úteis para apresentação do recurso, tendo término no dia 03 

de dezembro. 
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Foi concedido o mesmo prazo de 3 (três) dias pra a apresentação das 

contrarrazões e tendo como data limite o dia 08 de dezembro de 2021, 

haja vista o fim de semana ocorrido nos dias 04 e 05 de dezembro. Assim, 

esta peça é tempestiva. 

 

2. Dos Fatos 
 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa SUL MINAS 

INSDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 

18.625.083/0001-70, que se insurge contra a “aceitação da proposta 

vencedora”, alegando que a decisão proferida pelo pregoeiro fere os 

princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, e moralidade, sustentado 

em síntese a suposta desconformidade da empresa vencedora, por não 

possuir registro perante a ANVISA do modelo 50 g/m2 nos termos do item 

13.2.3. “d” do edital. 

 

Importante ressaltar que, nos procedimentos licitatórios é comum o 

inconformismo daqueles que sucumbem no curso do processo de escolha da 

melhor proposta para a Administração Pública. E, conforme se denota das 

razões recursais, se trata de mera insatisfação do recorrente com o resultado 

do certame, visto que não aponta qualquer ilegalidade que venha 

comprometer a credibilidade do resultado. 

 

Contudo, em que pese à indignação da empresa recorrente contra a 

habilitação da FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA ME, o 

recurso não merece prosperar pelas razões a seguir apresentadas. 

 

3. Do Direito 
3.1. Do Registro da ANVISA 

 

A empresa SUL MINAS INSDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES 

LTDA, inconformada com a acertada decisão do senhor pregoeiro, que 
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declarou a empresa FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA ME 

vencedora do certame, manifestou sua intenção de recursos e apresentou 

suas razões, que devem ser de pronto, indeferidas. 

 

A recorrente alega em suas razões a suposta desconformidade da 

ganhadora do LOTE 05 por não atender ao item 13.2.3. “d” sobre a 

exigência do Registro do Produto ofertado na ANVISA, como critério de 

Qualificação Técnica. 

 

Cumpre esclarecer que, a recorrente não analisou a proposta e tampouco 

as amostras apresentadas pela FLEX MAKER PRODUCAO E 

COMERCIO LTDA ME, haja vista que, conforme a Proposta Comercial e 

Amostras apresentadas, foi explicitamente delineado o modelo do produto 

ofertado com relação ao Registro da ANVISA, sendo descrito: 

 

 

 
Imagem 01: Print da Proposta Comercial anexada ao sistema Licitações-e para licitação 

em questão. 

 

Na coluna que versa sobre “MARCA/FABRICANTE” é de notória 

identificação a especificação do modelo do produto a ser ofertado pela 

FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA ME, qual seja MODELO 

AV008, que conforme registro da ANVISA apresentado se refere a 

“AV008 - Avental manga longa 60g/m2”. 
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Imagem 02: Print do registro da ANVISA apresentado pela FLEX MAKER PRODUCAO 

E COMERCIO LTDA ME para referida licitação. 

 

Importante destacar que a FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO 

LTDA ME possui extrema relevância no mercado, notoriedade, e cumpre 

a todos os requisitos técnicos para fabricação e comercialização de seus 

produtos, como ANVISA, ABNT NBR, ISO 9001:2015, Dun&Bradstreet,  

INMETRO, dentre outras certificações relevantes e importantíssimas para 

seu pleno funcionamento. 

 

Afora tais questões, segue a identificação das amostras apresentadas a 

fim de comprovar o produto que fora enviado para fornecimento:  
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Imagem 03: Fotografia da etiqueta das amostras apresentadas pela empresa vencedora. 

 

Isto posto, é importante destacar que não houveram quaisquer violações 

legais aos procedimentos adotados pela Comissão de Licitação e Equipe 

Técnica avaliadora em virtude da superioridade do produto ofertado em 

relação ao requisitado. De fato, a empresa vencedora não detém do 

registro ANVISA para avental de 50 g/m2 e em razão disso apresentou um 

produto com qualidade superior ao requisitado.  

 

Para que não fique somente na obviedade das informações, o Tribunal de 

Contas da União retrata sobre ofertar produtos de qualidade superior e a 

flexibilização do julgamento da proposta:  
É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na 

hipótese em que o produto ofertado apresentar qualidade superior à 
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especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade 

do certame e o preço obtido revelar-se vantajoso para a Administração. 
Acórdão 394/2013-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO 

ÁREA: Licitação | TEMA: Julgamento | SUBTEMA: Critério 
Outros indexadores: Exigência, Edital de licitação, Produto, 

Possibilidade, Alteração, Qualidade 
Publicado: 

4. Do Pedido 
 

Diante de todo o exposto, requer seja acolhido os argumentos ora expostos, 

pugnando assim, pela improcedência do recurso da SUL MINAS 

INSDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 

18.625.083/0001-70, tendo em vista os fundamentos de fato e direito acima 

expostos.  

 

a) O recebimento e provimento da presente contrarrazão, para dar 

continuidade aos trâmites processuais da licitação (adjudicação e 

homologação) da  FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA ME, 

pelos fundamentos arguidos nos autos da exordial. 

 

b) Pelo encaminhamento do presente recurso administrativo para instância 

superior, caso este seja julgado improcedente, o que se admite apenas como 

argumentação, para que então se proceda a reforma da decisão; 

 

Nestes termos 

Pede Deferimento. 

 

Camaçari, 08 de dezembro de 2021. 

 
 

FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA ME 

Eiichi Rocha Nishimoto 
Diretor Geral 

RG.: 591737930-SSP/BA 
CPF.:  783.484.045-20 
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