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ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAIAL /SC – Secretaria Municipal 
de Saúde Paial SC 
 
 

 
 
 
 
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, empresa 
já qualificada nos autos do pregão em referência, distribuidora de equipamentos médico hospitalares 
da marca Samsung, exigidos nos autos deste Pregão, tipo menor preço, vem, respeitosamente, à 
presença de V. Ex.ª, nos termos da Lei nº 10.520/2002, apresentar RECURSO contra decisão da Douta 
Comissão de Licitação que resultou com a empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
ME, como melhor classificada pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: 
 
DA TEMPESTIVIDADE 
 
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, de forma 
tempestiva e motivadamente, registrou sua intenção recursal no ato da sessão pública, em observância 
ao prazo estabelecido no Edital, e com base no artigo 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002, e, portanto, os 
presentes memoriais, interpostos nesta data são plenamente tempestivos. 
 
DOS FATOS 
 
A presente licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tem por 
objeto a aquisição de 01 EQUIPAMENTO de ULTRASSOM destinado a Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Paial SC, conforme especificações do Edital. 
 
A sessão de lances, teve como melhor classificada a empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA ME, para o item 01. Ocorre que SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, não atendeu 
pontos do EDITAL quanto ao DESCRITIVO TECNICO solicitado no Edital com o equipamento de marca 
VINNO E10, ora ofertado. 
 
DAS RAZÕES 
 
Solicita-se a revisão da decisão que declarou melhor classificada a empresa SC MEDICAL, tendo em 
vista que o equipamento ofertado desatende algumas das principais características exigidas no Edital.  
 
Senão, vejamos: 
 
DESATENDIMENTO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO  
 
A licitante SC MEDICAL não se atentou ao solicitado em edital e embora possuísse equipamento que 
atendesse ao solicitado, cotou equipamento inferior que não atende plenamente o edital, favorecendo-
se assim em preço. 
 
Deixando de atender aos seguintes pontos do Edital: 

 

• No item "Características dos transdutores", o edital pede transdutor linear com frequência 
ajustável de no mínimo 3-13Mhz, visto que a empresa SC MEDICAL com equipamento modelo 
Vinno E10 não possui transdutor linear com esta frequência mínima; o modelo que possuem 
disponível para esse equipamento é de frequência 5-12Mhz, ficando sua variação acima de 1 
MHz e não atendendo a exigência do edital. 
 

• No edital no item " Objeto: Especificação Técnica (características mínimas), solicita que o 
equipamento tenha TECLADO ALFANUMÉRICO, onde o equipamento ofertado pela empresa 
SC MEDICAL modelo E10 marca Vinno não possui teclado alfanumérico com foto abaixo 
coletado em seu site: 
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O teclado alfanumérico é muito importante para facilitar a digitação do profissional que estará 
manuseando o equipamento e agilizando no decorrer dos exames.  
 
 

Assim, resta indubitável que a decisão que declarou a empresa vencedora neste processo, merece ser 
reformada, pois caso contrário, certamente comprometerá a eficácia no atendimento da demanda 
dessa Dd. Administração.  
 
DO DIREITO: 
 
De acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências, o edital deve trazer critérios que possibilitem o julgamento objetivo da proposta. Afinal, a 
própria Lei determina que: 
 
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.  
 
Deverá ser observado o dispositivo previsto nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos – n. 8.666/93: 
 
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
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IV - Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com 
os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes 
do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 
 
E não poderia ser de outra maneira. 
 
No âmago do Princípio Administrativo da Isonomia, só poderão ser classificados para a disputa de 
lances, aqueles Licitantes que ofertaram o produto de acordo com as características editalícias. 
 
Quer nos parecer injusto uma disputa de lances onde um dos licitantes apresenta equipamento que 
não atende às necessidades técnicas exigidas pela Administração. 
 
Como consequência, deverão prevalecer os termos do art 48 da Lei 8.666/93, a saber: 
 
Art. 48. Serão desclassificadas: 
 
I - As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
 
Deverá essa Dd. Equipe de Pregão, rever a classificação da proposta recorrida, pelo não atendimento 
das principais características técnicas solicitadas no edital. 
 
Em virtude das diversas divergências apresentadas na proposta da empresa SC MEDICA COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA ME, com o equipamento modelo VINNO E 10, pedimos que todos os argumentos 
possam ser solicitado a apresentação do registro na ANVISA. Conforme legislação Brasileira a ANVISA 
é órgão regularizador da importação, exportação, comercialização e manuseio de equipamentos 
médicos hospitalares, onde todos os itens do equipamento devem ser devidamente registrados nesse 
órgão (ANVISA). O não cumprimento desta legislação, ou seja, alteração de qualquer característica do 
equipamento sem o devido registro no órgão regulador (ANVISA) é cabível de sanções contra a 
instituição. 
 
 
DO PEDIDO 
 
Pelo exposto, e pelo que mais dos autos consta, a ora Recorrente requer o provimento deste tempestivo 
RECURSO, para o fim de anular a decisão que declarou vencedora a proposta apresentada pela 
empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, do certame em referência, em razão de 
apresentarem equipamento em total desacordo com as exigências técnicas do Edital, à luz do art 48 
da Lei 8.666/93, julgando procedente o presente pleito da Recorrente, e dando-se ciência ao demais 
licitante do quanto decidido. 
 
Caso este Douto(a) Pregoeiro(a) não entenda desse modo, a Recorrente requer que se faça subir o 
recurso, devidamente informados, para a autoridade competente, para julgá-lo no prazo previsto em 
lei, bem como seja concedido o efeito suspensivo ao presente. 
 
 
São José, 09 de outubro de 2020 

 

 

 

 

 _________________________________________ 

Katia Lacy Vieira de Camargo 

Sócia Administradora 

CPF n.º 576.785.379-72 
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