
 

 

 

GOVERNO DE SERGIPE 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE 

 

Pregão Eletrônico Nº 16/2020 

 

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI,. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.560.267/0001-08, situada à Rua Antônio Gravatá, nº 80, Cinquentenário, Belo Horizonte / MG, CEP: 30570- 

040, Telefone (31) 3342 – 2237, vem, respeitosamente, à presença da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE, 

por seu representante legal, inconformada, data vênia, com a desclassificação de sua proposta comercial no 

presente certame relativamente ao item 01 (consultório odontológico), apresentar, a tempo e modo hábeis, 

RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme as determinações da Lei nº 8.666/93, e dos fatos e fundamentos a 

seguir aduzidos: 

 
Do cabimento e pressupostos do presente recurso 

 
O direito ao acesso do cidadão à atividade administrativa passa por um processo administrativo alicerçado 

nos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5°, LIV e LV), além da imposição do dever de publicidade 

dos atos administrativos (art. 37, CF), consagrando o direito de petição, que está presente no art. 5°, XXXIV. 

 
A conjugação dessas regras impede que a Administração Pública produza atos ou provas relevantes sem 

participação do particular. Portanto, não caberá restringir a participação do interessado na atividade administrativa. 

 
A Betaniamed fora não Habilitada no presente certame com base no relatório técnico do Pregão Eletrônico 

nº 016/2020. Entendemos que há algumas situações técnicas levantadas no documento que não correspondem à 

realidade técnica do equipamento e que este atende ao edital, conforme fatos e fundamentos que serão explicitados 

a seguir. 

 
Das razões do recurso 

 
O presente recurso tem por objetivo a solicitação formal da reclassificação da Betaniamed, uma vez que 

sua proposta comercial e os documentos juntados ao processo estão em conformidade com o instrumento 

convocatório. 

 
É importante ressaltar que o equipamento ofertado atende todas as especificações do edital. No que 

diz respeito ao estofado em couro e comando multifuncional do tipo joystick estamos enviando imagens que 

comprovam a condição do equipamento, levando em consideração os motivos  que embasaram a 

desclassificação da manifestante.



 

 

 
Os documentos fornecidos na presente licitação são vinculantes, ou seja, obrigam o licitante a fornecer o 

equipamento da forma exata que solicita o edital. A proposta comercial e os documentos juntados devem ser 

utilizados como meio de prova para a comprovação de tal condição. 

 

Estamos enviando de forma anexa o certificado de biocompatibilidade do equipamento, que demonstra o 

atendimento a mais uma das exigências do edital. Em relação ao acabamento em linhas pretas, informamos que o 

consultório ofertado possui tal funcionalidade, apesar de não ser essencial para o perfeito funcionamento do objeto 

do certame. 

 
Não trata-se de equipamento exclusivo para a presente licitação, mas de um equipamento que contém as 

especifidades requeridas pelo órgão público, tendo em vista as diversas possibilidades técnicas que podem estar 

aplicadas a um gabinete odontológico. No que tange ao comando funcional tipo joystick, estamos enviando 

imagem do opcional, demonstrando mais um atendimento em relação ao instrumento convocatório. 

 
Cabe mencionar que é possível o esclarecimento de diversas situações relacionadas à proposta comercial da 

Betaniamed mediante diligências solicitadas pela Administração Pública. Uma vez que o órgão público teve 

dúvidas sobre a adequabilidade da proposta comercial, esta poderia ter solicitado informações e/ou o próprio 

documento. Nesse sentido é muito importante a menção ao Acórdão 2302, do Tribunal de Contas da União, a 

seguir: 

 
Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de 

desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na 

documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração 

ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário) 

 
Outro julgado administrativo que se aplica ao caso em comento é o Acórdão 357/2015, a seguir: 

 
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do 

formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, 

assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. (Acórdão 357/2015) 

 
Dessa forma, em nome do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, do 

formalismo moderado e do princípio da igualdade, é fundamental que a Comissão de Licitação reveja sua decisão 

e classifique a proposta comercial da Betaniamed, uma vez que poderia representar a proposta mais vantajosa para 

a Administração Pública Municipal. 



 

 

 
A empresa está totalmente disponível para comprovar as condições solicitadas pelo edital e realizar tantas 

quantas diligências forem necessárias. 

 
Dessa forma, pede-se: 

 
1. Que seja julgado PROCEDENTE o presente recurso, para o cancelamento do ato administrativo que 

desabilitou a BetaniaMed relativamente ao item 01 do Edital de Licitação, uma vez que o 

equipamento ofertado atende o instrumento convocatório, além de representar a proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública, em um contexto de qualidade e preço. 

 

2. Que o presente recurso seja julgado PROCEDENTE, devendo-se considerar as imagens fornecidas 

junto ao presente recurso, que demonstram que o equipamento ofertado apresenta as características 

solicitadas por este edital, incluindo a verificação do certificado de biocompatibilidade anexado à 

presente notificação. 

 

3. Que a Comissão de Licitação mencione os dispositivos legais e editalíceos aplicáveis ao caso, em 

atenção à necessidade de motivação dos atos administrativos, em conformidade com o art. 37 da CF/88, 

que elenca os princípios norteadores da Administração Pública; 

 
Belo Horizonte, 19 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

 

______________________________________ 

BETANIAMED COMERCIAL LTDA 


		2021-01-19T10:50:38-0300
	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI:09560267000108




