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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DESIGNADA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO E SENHOR PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.  

 

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 143/2019 (número BB – 801559) 

 

 

 

 

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA, pessoa jurídica de 

Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de SP, inscrita no CNPJ sob o nº  

58.426.628/0001-33, vem, oferecer o presente 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face da desclassificação da proposta da empresa Samtronic Ltda e da intenção do órgão licitante 

de declarar o presente certame como “Fracassado” pelos motivos abaixo expostos. 

 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

1- Conforme informado pela pregoeira no site do BB, o presente recurso deve ser apresentado até o 

dia 02/03/2020 (vide cópia da informação disponível no site do BB logo abaixo): 

27/02/2020 às 16:37:49 Considerando que a Empresa SAMTRONIC manifestou, em campo próprio do Sistema, 
poucos minutos após a sua desclassificação, intenção de recorrer contra o ato que a 
desclassificou no certame, em que pese não ter sido consignado prazo para tanto no chat do 
Lote, o que decorreu do fechamento automático pelo Sistema do campo de mensagens do 
chat imediatamente após a Licitação restar fracassada e ainda, que o Pregão seria 
Republicado após as manifestações de estilo, com fundamento no direito ao contraditório e 
em obediência à jurisprudência pacificada no âmbito do TCU, a exemplo do Acórdão n. 
399/2010   Plenário, recebo a manifestação de recurso nesta data, informando desde logo 
que o prazo final para envio de razões será dia 02.03.2020, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo. Mais 
informações: pregoes.sml@gmail.com e (69) 3901-3639. 

 

2- Nestes termos, o presente RECURSO ADMINISTRATIVO se mostra TEMPESTIVO. 

 

II. DO ALERTA A SRA. PREGOEIRA E AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO 

 

A recorrente Samtronic solicita a Sra. Tatiane Mariano Silva (Pregoeira) e ao Dr. José Luiz Storer 

Junior (Procurador Geral do Município) uma especial atenção ao conteúdo deste recurso, pois 

entendemos que este processo, desde sua origem, demonstra claramente a preferência do órgão 

licitante por uma determinada marca (Fresenius). Esta conclusão da recorrente não é mera opinião, ao 

contrário, ela é baseada em fatos os quais iremos discorrer a seguir. 
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III.  Do Histórico e Fatos Importantes  

 

Inicialmente cumpre informar que o órgão licitante é atualmente usuário de equipos e bombas de 

infusão da marca FRESENIUS. Este pregão (PE 143/2019) teve o seguinte histórico: 

 

1- Primeira Publicação. Identificação no BB com número 791893. Data prevista para o início da 

sessão: 13/11/2019. Esta data foi reagendada pela pregoeira para dia 19/11/2019. 

Este edital foi IMPUGNADO pelas empresas Biolar e Lifemed as quais alegaram 

direcionamento a marca Fresenius (atual fornecedora do órgão licitante). 

Em resposta as impugnações o órgão licitante acatou parcialmente as solicitações e republicou 

o edital com pequenas alterações. 

Importante: A empresa Samtronic também enviou impugnação datada de 14/11/2019 na 

qual citava o direcionamento a marca FRESENIUS. Esta impugnação NÃO foi respondida pelo 

órgão licitante em momento algum. 

 

2- Segunda Publicação. Identificação no BB com número 801559. Data prevista para o início da 

sessão: 05/02/2020. 

Este edital REPUBLICADO continuava direcionado pois as demandas das impugnações não 

haviam sido atendidas na totalidade. Como nossa demanda na primeira impugnação não foi 

nem respondida, optamos por não impugnar novamente a republicação e esperar o resultado, 

assim poderíamos verificar até onde o órgão licitante iria em sua intenção de adquirir os 

produtos da marca Fresenius. 

 

O certame referente a republicação ocorreu no dia 05/02/2020. Neste dia, a empresa que 

cotou produto da marca Fresenius (Medplus) foi corretamente desclassificada pela pregoeira 

por ter se identificado na proposta (vide justificativa do site transcrita a seguir): 

“Ao analisar promover a análise própria à fase das Propostas cadastradas no Sistema para o 

presente Pregão, identifiquei que um fornecedor incluiu, NO CAMPO DE PROPOSTA, todos os 

documentos de habilitação, tal como se pode verificar dos documentos juntados nas fls. 648/649, o 

que possibilitou a clara e imediata identificação da Empresa MED PLUS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO Ltda., inscrito no CNPJ sob10.193.608/0002-14 como FORNECEDOR 2. Desta 

forma, considerando o disposto no no Edital de Licitação, em especial o subitem 5.1.5. Qualquer 

elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das 

sanções previstas nesse Edital, decido DESCLASSIFICAR A PROPOSTA, com fundamento no 

aludido item e nos princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório e Isonomia.” 

 

Após a desclassificação da empresa Medplus, a disputa de preços ocorreu entre as empresas 

que foram classificadas para tal (Biolar, Lifemed e Samtronic). Após o término da disputa as 

empresas foram convocadas para envio da documentação e TODAS elas foram sendo 

desclassificadas e o certame foi proposto como FRACASSADO para ser republicado, neste 

momento a Samtronic promoveu intenção de recurso. 

  

 

Este histórico serve para demonstrar que o órgão licitante, na sua primeira publicação já tinha 

intenção clara e inequívoca de adquirir produto da marca Fresenius e apesar do órgão licitante 

ter acatado parcialmente os argumentos apresentados na impugnação das empresas Biolar e Lifemed 

(e não respondido a impugnação da empresa Samtronic) é possível comprovar que o direcionamento a 

marca Fresenius ainda persiste. 
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IV.  DAS RAZÕES DESTE RECURSO  

 

DOS FATOS: 

 

Trata-se de Licitação de modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço cuja finalidade é o 

“Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO 

COM CEDÊNCIA EM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUSÃO, visando atender as necessidades da 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Município de Porto Velho, notadamente a Secretaria 

Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas 

nos Anexos I e II deste edital, as quais deverão ser, minuciosamente observadas pelos licitantes 

quando da elaboração de suas propostas.” 

 

Como já citamos no item anterior (histórico dos fatos), o presente certame ocorreu no dia 05/02/2020 

e houve a desclassificação da empresa fornecedora dos produtos Fresenius (Medplus) por erro 

operacional durante apresentação da proposta e as outras empresas que participaram da disputa de 

preços foram, uma a uma, desclassificadas tecnicamente. 

 

Certamente que poderíamos discorrer nesta petição sobre cada ponto das desclassificações as quais 

nos foram apresentadas, mas seria uma mera repetição de tudo que ocorreu até aqui. O fato 

primordial que desejamos ressaltar neste recurso é o direcionamento a marca Fresenius. Este ficou 

evidente no julgamento das outras empresas, pois todas foram desclassificadas justamente nos 

pontos que foram impugnados pela Samtronic (impugnação esta não respondida). Ou seja, o presente 

certame serviu para comprovar nossa alegação de direcionamento. 

 

Por isso, tornar o certame fracassado e republicar o presente edital sem efetivar as devidas 

modificações relatadas pelas outras empresas participantes (Biolar; Lifemed e Samtronic) será apenas 

uma questão de dar oportunidade a empresa Medplus de corrigir seu erro operacional na apresentação 

da sua proposta e ofertar o ÚNICO produto que atende o descritivo atualmente. 

 

Sra. Pregoeira e Sr. Procurador Geral do Município, como já dissemos desde a primeira 

publicação, este edital está DIRECIONADO a marca Fresenius e SOMENTE ela poderá atender, 

fato este PROVADO e COMPROVADO pelo próprio órgão licitante no seu julgamento técnico.   

 

Importante ainda ressaltar que a intenção de desclassificação das outras marcas é tão evidente que a 

Samtronic participou do referido certame com proposta de fornecimento de nosso produto mais atual 

(fato este não acompanhando pela Medplus com a marca Fresenius, que não cotou seu produto mais 

atual também) e mesmo assim fomos sumariamente desclassificados. Neste ponto citamos que, se 

existe uma resposta técnica que baseie o direcionamento do certame para uma única marca, o pregão 

se torna uma ação inócua, pois já sabemos antecipadamente qual marca irá vencer. Neste caso, a 

ferramenta de compra certamente seria outra, pois não se licitam produtos exclusivos:“Art. 25. É 

inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição...” (lei 8666/93). 

 

 

Caso desejem maiores informações técnicas sobre nossas alegações, basta acessar os documentos 

que fazem parte deste processo ou, caso necessitem, podem nos solicitar maiores esclarecimentos.  
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V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO PEDIDO 

 

1- Há a necessidade de evidenciar, diante de todo o relato, o entendimento de que a intenção de 

declarar o certame como FRACASSADO é apenas uma forma de dar nova oportunidade a 

empesa Medpus de poder corrigir seu erro e assim apresentar a proposta corretamente, sendo 

então ela declarada vencedora (pois somente a marca Fresenius poderá atender ao certame); 

 

2- Ante o exposto, o órgão licitante não poderia utilizar-se de preferências pessoais para adquirir 

com dinheiro público um determinado produto e por isso o único caminho a seguir seria 

reformar sua decisão e declarar a recorrente Vencedora do certame, pois nosso produto 

poderá atender a demanda do órgão licitante como demonstrado em diversos documentos 

apresentados (vide nossa resposta a diligência solicitada pela SEMUSA). 

 
3- Desta forma, a Samtronic requer que este Órgão Licitante anule sua decisão que nos 

desclassificou e declare vencedora a proposta apresentada pela recorrente. 

 

 

 
 
 

 

Termos em que, pede e aguarda deferimento. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

  
 


