
 

 

 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE 

ENSINO SUPERIOR – FIMES: 

 

 

Recurso Administrativo 

Pregão Presencial n. 002/2018 

Data Realização: 31/01/2018  
 
 
 
 

A RECORRENTE ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, já amplamente qualificada nos autos do Pregão 

Presencial em epígrafe, vem perante Vossa ínclita presença, por intermédio de seu 

representante legal, nos termos do inciso XVIII do artigo 4º da Lei n. 10.520/2002, 

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, pelos fatos e fundamentos que seguem 

apartados, cuja juntada aos autos requer. 

 
 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Aparecida de Goiânia/GO, 02 de Fevereiro de 2018. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ilustre Pregoeiro, 

DOS FATOS 

Nos termos do que se observa do edital em referencia, 

pregão presencial com critério de julgamento menor preço por item, o certame tem como 

finalidade aquisição de equipamentos laboratoriais. 

 

Interessado em participar do pregão em referencia, a 

recorrente obteve copia do edital, oportunidade que observou existência de condições 

discriminatória, que não somente inviabiliza a participação de diversas empresas no 

certame, mas, principalmente, restringe o seu caráter competitivo, atentando contra seu 

objetivo precípuo, qual seja, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública.  

Com base no acima exposto, o andamento do certame 

licitatório traz-nos a certeza da existência de ilegalidade, capaz de anular o referido pregão. 

 

DO DIRECIONAMENTO E OBSERVAÇÕES  

 

Anteposto, levando em consideração a localização geográfica 

do município, foi enviado via email (anexo 01) um pedido de esclarecimento de forma 

tempestiva conforme permitido no item 1.2 do edital: 

 

 “1.2 - Os interessados poderão obter maiores 

esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste edital ou interpretação de 

qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início 

da licitação, junto à Comissão de Pregão, no seguinte endereço: Rua 22, s/nº, Setor 

Aeroporto, Mineiros - GO, ou através do telefone (64) 3672- 5137 / 3672-5113 e Fax (64) 

3672-5101.” 

 

Porém, essa comissão juntamente com a acessória jurídica 

não forneceu respostas via email ou qualquer outra forma conforme previsto no item 1.3 do 

edital: 

 

“ 1.3 - Caberá a Comissão Geral de Licitação e a Assessoria 

Jurídica responder às impugnações e pedidos de esclarecimento deduzidos pelos potenciais 

licitantes antes da realização da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para 

todos os interessados por qualquer das formas previstas no item 1.1 deste edital.” 

 

Tal pedido de esclarecimento, referiasse, após analise 

detalhada, que diversos itens estavam claramente direcionados para determinadas marcas, 

providos de dados retirados dos catálogos dos produtos, se não vejamos: 

 

ITEM 01 EDITAL: CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL 24 TUBOS/10 ML. 

Descrição: • Centrifuga digital para laboratórios , com disponibilidade de diferentes 

caçapas. • Possui sistema de “Auto Diagnóstico”, que através de avisos sonoros e códigos 

luminosos, indica no painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; • 

Parâmetros de Velocidade: até 4500 RPM; • Leva menos de 35s para atingir velocidade 

máxima partindo-se do zero. • Leva menos de 30s para retornar à velocidade zero • Força 

Centrífuga Relativa (RCF): 3400XG • Timer: pode ser programado para funcionar de 0 a 1h 

59m 59s; • Condições ambientais de trabalho: de 5ºC a 40ºC e umidade relativa ≤80%; • 

Display de LCD; Nível de Ruído: ≤ 65 dB; • Estrutura em plástico ABS resistente e aço 



 

 

inoxidável. Características • Velocidade máxima: 0 - 4500RPM regulável • Capacidade: 

6X50ML - 8X15ML - 4X50ML - 24x5ml - 24X15ML e 12x15ml (12x5ml e 12x10ml com 

adaptadores opcionais) • Força máxima em RCF: 0 - 3400 XG • Ruído de operação (DBA): 

< 65 DBA • Precisão da velocidade: 10R/MIN • Motor: Motor s/ escova, sem poluição por 

poeira de carbono • Alimentação: 220 volts • Peso sem rotor: 30 Kgs • Timer: regulável até 

de 0h a 1h 59min e 59 seg • Utilizar no rotor de tubos de 10ml  

 
ITEM 01 DIRECIONADO 

 

 
 

 
 

ITEM 03 DO EDITAL: MICROCENTRÍFUGA ANALÓGICO PARA 

MICROHEMATÓCRITO - 24 CAPILARES. Robustez, eficiência, segurança e agilidade 

em um só equipamento. Características: Classe de enquadramento: Classe I – Baixo Risco. 

Pés de fixação: Tipo ventosa. Ruído máximo em dB: < que 60 dB. O valor observado foi 

medido a uma distância de um metro do equipamento com um ruído de fundo de 45 dB com 

uma amostragem media avaliada em 5 equipamentos. OBS: SEGUNDO A NR15 

ESPECIFICA QUE SEJA UM MÁXIMO DE 85 dB, EM EXPOSIÇÃO CONTINUA 

DURANTE 8 HORAS Tempo de centrifugação: Programável de 1 a 999 minutos. Tempo 

de subida: Rampa programável pelo operador (1 a 15 segundos). Programação de técnicas: 

12 programas disponíveis, sendo possível escrever o nome da técnica, programar tempo, 

velocidade (em RPM ou Força (G)), rampa de subida e rampa de parada. Motor: Trifásico, 

acionado pelo inversor de frequência. Rotor (cruzeta): Construído em alumínio ou 

nylon.Trava da tampa: Eletromagnética (isenta de manutenção), que possibilita o 



 

 

travamento da tampa, durante a centrifugação. Trava mecânica de segurança.MSensor de 

desbalanceamento: Mecânico com micro switch. Sensor de tampa: Sistema de proteção 

magnético para não utilizar o equipamento com a tampa aberta, e desligar caso seja violada 

a trava da tampa. Gabinete: Chapa de aço carbono com pintura eletrostática. Tampa de 

fechamento: Acrílico com abertura automática (tampa em chapa opcional). Painel: Teclado 

de membrana em policarbonato. Display: LCD 04 x 20 linhas (azul). Condições de 

armazenamento: Não empilhar mais de 04 embalagens / Manter em lugar seco isento de 

poeira. Condições ambientais de trabalho: Ambiente até 40ºC / Umidade até 95% / Bancada 

firme isenta de vibrações / Longe de torneiras para não haver respingos de água / Local 

isento de poeira.  

 
ITEM 03 DIRECIONADO  

 

 
 

Notasse, que neste caso acima, não se atentaram em 

retirar do termo de referencia condições de armazenamento do produto (embalagem): 

“Condições de armazenamento: Não empilhar mais de 04 embalagens / Manter em lugar 

seco isento de poeira.” 

 

Outros fatores que chamaram a atenção foram marcas 

e modelos no próprio termo de referencia:  

 

ITEM 10 DO EDITAL: GELADEIRA. Compartimentos especiais: o compartimento 

extra frio opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta 

característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de 

consumo diário e resfriar mais rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, 

embutidos e carnes. Temperatura: o controle de temperatura do freezer pode ser ajustado 

manualmente através do botão giratório. E a temperatura do refrigerador pode ser 



 

 

controlada eletronicamente no painel externo, evitando que você abra a porta, e assim, 

economiza energia. Fruteira: funciona como uma cestinha ou peneira que você pode usar 

para lavar as frutas na pia, encaixar na base e levar direto para a mesa. Assim, a água que 

escorre da fruta não fica em contato direto com alimento. Não contém CFC: Não agride a 

camada de ozônio. Degelo: Frost Free; Capacidades: Refrigerador: 298 litros; freezer: 80 

litros; Capacidade total: 378 litros;Quantidade de portas: 2; Painel: Eletrônico com led 

laranja; Prateleiras: 03 prateleiras de vidro temperado removiveís; controle de temperatura: 

sim; porta-latas: Sim; Porta ovos: 02 cestos porta ovos; Gavetas: Sim para frutas e 

Hostaliças; Separador de garrafas: 01 localizado na prateleira para garrafas; Iluminação 

Interna: Sim; Pés: São estabilizadores, podendo ser ajustados para que fiquem perfeitamente 

nivelados no local escolhido; Rodizíos: na parte trazeira; Puxadores: 02 sobreoposto; 

Classificação Energética: A; Lâmpada: 15 Watts; Consumo Aproximado de Energia 48,8 

kW; Conteúdo da Embalagem - 01 Geladeira Brastemp BRM42 01 Manual de 

instruções; Dimensões do Produto (LxAxP) 61,9 x 185,6 x 69 cm; Dimensões da 

Embalagem (LxAxP) 65 x 189 x 72 cm; Peso Líquido 68 kg; Peso Bruto 70 kg; Garantia do 

Fornecedor 01 ano; Dimensões do Produto / Embalagem 61,9 x 186 x 69 cm; Peso 68 kg; 

Cor: Branca  

 

 

ITEM 14 DO EDITAL: DEONIZADOR BÁSICO. Próprios para se obter água 

desmineralizada ou deionizada de alta pureza, remove os sais minerais produzindo água 

quimicamente pura com condutividade equivalente a da água destilada. Tem sua aplicação 

na fabricação de cosméticos, água para baterias, etc. Este modelo se fundamenta no 

principio de leito misto, ou seja, as resinas de intercambio iônico (catiônica/aniônica) estão 

no mesmo leito ou coluna.Coluna em PVC com soldagem termoplástica; Indicação de 

pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; Sistema de coluna 

intercambiável; Produz água com condutividade inferior a 20μS/cm²; pH entre 6 e 8 na 

saída; O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai 

deionizada; Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e 

bactérias; Os deionizadores Quimis possuem exclusivo respiro para eliminar o ar interno; 

Rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; 

Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual 

de instruções; Cadastro FINAME 2124278.Para maior durabilidade das resinas e melhor 

qualidade da água produzida, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentação (Q381) de 

carvão ativado (Q382), itens opcionais cuja instalação dependem da pressão da água de 

entrada. Dependendo do balanço iônico da água de entrada. Alimentação Energética: 220v 

6w, Dim. Externas (AxØ) cm: 70x14; Vazão: 50; Ciclo Aprox. em Litros*: 500.  

 

Como demonstrado, os itens questionáveis acima são 

objetos de clara irregularidade e direcionamento, ferindo princípios básicos da 

administração pública. 

 

 

DO DIREITO 

 

Do Direcionamento dos Itens a marcas especificas.  

 

Como demonstrado acima houve o direcionamento de 

marca para diversos itens do Pregão, o que é expressamente ilegal, conforme se faz 

demonstrar pelo Artigo 15 § 7º I da lei 8.666/93: 



 

 

 

Artigo 15 § 7º I da lei 8.666/93.  

 

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido 

sem indicação de marca; 

 

 

Por outro lado, não se deve confundir a 

impossibilidade de exigir marcas com a menção à marca de referência que ocorre quando, 

por exemplo, o órgão licitante insere a expressão “ou similar” após a descrição do objeto, o 

que não foi observado, trazendo assim desigualdade entre as empresas licitantes 

participantes. 

 

A menção à marca de referência seria permitida, pois 

deriva do dever que a Administração possui de caracterizar o objeto licitado de forma 

adequada, sucinta e clara, de acordo com os arts. 14, 38, caput, e 40, inciso I, da lei nº 

8.666/93. 

 

Da não observância ao Principio da Competitividade do Processo Licitatório e da 

Isonomia  

No que se diz respeito aos princípios norteados do 

direito administrativo, é importante salientar, que o objetivo primordial da licitação é a 

escolha mais vantajosa a Administração Pública. O art. 3º da Lei 8.666/93 cita os princípios 

constitucionais que devem ter observância nas Licitações públicas, são eles a isonomia, 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos, princípios que devem ser respeitados pela Administração Pública.  

Neste sentido, este processo esta coberto de falhas, 

entre elas, falta da igualdade e impessoalidade.  

 

1. Igualdade: Pelo direcionamento dos itens, impedindo ofertas mais 

vantajosas com produtos compatíveis as necessidades da 

instituição. 

2.  

3. Impessoalidade: Por desclassificar dois itens da recorrente por 

excesso de informações irrelevantes no descritivo, com duplo 

sentido de interpretação, e mais, omissão em não responder a 

tempo os questionamentos da recorrente na intenção de sanar 

duvidas. 

Ademais, dever ser reiterado, que a desclassificação 

dos itens da recorrente só foi acatada pela comissão após uma longa insistência do 

representante legal da empresa Objetiva, e, diga-se de passagem, total mente desprovido de 

argumentos plausíveis, se limitando em apontamentos como “adaptadores opcionais” e  

componente do motor “escovas de carvão”, por mero inconformismo em ter que disputar 

preço com os objetos desejados, tendo em vista, que, foi feito uma analise criteriosa pelo 

departamento técnico e nenhum apontamento considerado preponderantes a necessidade da 

instituição tinha sido feito entre os modelos ofertados pela recorrente, e, só depois, após 

grande insistência do referido representante, foi feito uma ratificação, desclassificando 



 

 

equipamentos com proposta significativamente mais vantajosa e que atendia perfeitamente 

as necessidades da instituição, salvo detalhes irrelevantes que constava no termo pelo 

excesso de informação pelos fatos acima exposto.   

Pode-se, inclusive, vislumbrar a existência de 

favoritismo administrativo, visto que o edital privilegia expressamente empresas 

especificas.  

Cabe ressaltar que a observância do principio 

constitucional da isonomia e o propósito de selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública são os princípios basilares do procedimento licitatório, conforme 

disposto no caput do artigo 3° da lei federal de licitações.  

 

Conclui-se, portanto, que a Administração Pública 

deve agir em estrito cumprimento a lei. Não foi o que ocorreu, todavia, na licitação em 

comento, posto que houve a efetiva restrição do certame com a publicação de edital 

convocatório cujos requisitos não podem ser atendidos por outras marcas, a não ser as dos 

fabricantes supracitados.  

Logo, ao que tudo indica, nenhum dos princípios 

apontados foram observados no certame objeto desta licitação.  

 

DO REQUIRIMENTO 

 

1. Requer, que a COMISSÃO LICITANTE seja sensata e faça à Anulação do 

pregão supracitado por completo, devido as irregularidades aqui apontadas,  

evitando assim a necessidade de acesso à esfera judicial para obter a garantia dos 

direitos aqui pleiteados, evitando uma Ação cautelar pelos motivos externados; 

2. Readequação de um novo edital respeitando e resguardando os princípios da 

Administração Pública 

3. E por fim, deixar nossa equipe em inteira disposição no auxiliar para iniciar 

o processo de levantamento de preço encima das necessidades da instituição, sem 

limitar o termo de referencia em marcas especificas.  

 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Aparecida de Goiânia/GO, 02 de Fevereiro de 2018.

 


