
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA ESTADO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO 

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/FMS/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/PMS/2021. 

 

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO – CONTRARRAZÃO 

 

WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.925.582/0001-07, já devidamente qualificada 

nos autos do presente certame, doravante denominada CONTRARRAZOANTE, neste 

ato por meio do seu representante legal, Vem TEMPESTIVAMENTE à presença de V. 

Sa., apresentar CONTRARRAZÃO com a finalidade de IMPUGNAR O RECURSO 

ADMINISTRATIVO interposto pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ: nº 

02.659.246/0001-03, doravante denominada Recorrente pelos motivos que passa a 

descrever. 

 

I – DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE: 

Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02 e subitem 10.2 do edital 

de licitação, o licitante que tiver intensão de recorrer do resultado da licitação deverá 

registrar as razões em campo próprio do sistema no prazo de 3 (três) dias ficando os 

demais LICITANTES, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via 

sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do LICITANTE 

Recorrente. 

Considerando que a Recorrente protocolou recurso no dia 09/12/21, quinta 

feira e que a contagem do prazo exclui o dia inicial, o final de semana e feriado, tem-

se que o prazo para contra razoar inicia-se no dia 15/12/21 e finda-se em 17/12/21, 

portanto, sendo este TEMPESTIVO, motivo pelo qual deverá ser conhecido e pelas 

razões expostas, no mérito provido. 

 



II – DOS FATOS: 

A empresa Recorrente VMI TECNOLOGIAS LTDA pugna pela 

Desclassificação da aqui Contrarrazoante WANESSA FERNANDES DA CUNHA 

EIRELI, vencedora no certame para o item 01 - APARELHO DE RAIO X FIXO 

ANALÓGICO, apontando suas razões no discorrer da peça recursal. 

Em síntese, argumenta que o equipamento apresentado pela empresa 

vencedora não atende ao edital por não suportar carga no tampo da mesa de no 

mínimo de 160KG e omitir informações a cerca da capacidade de deslocamento 

vertical, nos termos exigidos no Termo de Referência. 

Ao final requer seja julgado procedente o seu recurso com a desclassificação 

da empresa vencedora no item 01 (aqui Contrarrazoante). 

É a síntese dos fatos. 

III – DA MANUTENÇÃO DO RESULTADO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO 

RECURSO AVIADO. 

Douta Comissão, de acordo com a norma 60601 da ANVISA, em que o 

equipamento apresentado na licitação pela empresa vencedora foi registrado, 

ensaiado, cujo certificado ainda continua vigente, existe a parte que trata do peso que 

deve ser suportado pela mesa, e nesta norma é especificado um peso máximo que 

seria de 135KG, ou seja, a própria ANVISA adota que, este peso é o ideal para esse 

tipo de equipamento.  

A mesa do equipamento apresentado pela empresa vencedora é declarada 

para suportar um peso de até 15KG a mais do mínimo exigido por norma da ANVISA, 

logo, atende na íntegra aos interesses de qualquer hospital para o tipo de 

equipamento solicitado. 

Equipamentos com exigência de suportar peso superior ao do modelo 

ofertado é, em tese, para tratamento de pacientes com OBSIDADE MÓRBIDA, ou 

seja, para clínicas especializadas neste tipo de tratamento para pacientes especiais e 

específicos. Ademais, atesta o IBGE que no Brasil apenas 2,1% da população se 

encontra em estado de obesidade mórbida, logo, desnecessário equipamentos 

superiores e com preço superior também. 

Abaixo apresentamos tabela que demonstra a improbabilidade/baixas 

chances e as condições para que um paciente da  clinica/hospital ultrapasse o limite 

declarado de peso, de forma a comprovar que, aceitando o equipamento ofertado pelo 

licitante declarado vencedor no certame, cumpre o erário com as exigências cabíveis e 

determinadas pela ANVISA. 



 

A arguição de omissão da condição do deslocamento vertical suscitado pela 

Recorrente não merece prosperar, pois, o próprio edital faculta ao licitante confirmar 

por meio da sua proposta e somente por esta, as características do equipamento 

ofertado, senão vejamos: 

Item 5, e subitens do edital de licitação: 

5.2 A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição 

dos itens descritos no Termo de Referência, não podendo a 

proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição 

contida no edital, sob pena de desclassificação. 

5.4 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o 

cumprimento dos requisitos para a habilitação e a 

conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

E subitem 8.9 do edital de licitação (com grifo nosso): 

8.9. Independentemente de declaração expressa, a simples 

apresentação das propostas implica em submissão a todas 

as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 

prejuízo da estrita observância das normas contidas na 

legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 

Importa frisar que o edital não solicita apresentação de catálogos, folders, 

carta de anuncio ou quaisquer documentos quanto a especificação técnica do objeto, 

apenas facultando aos licitantes a comprovação por meio da sua proposta comercial. 

Desta forma não há que se falar em omissão. 

Por fim Douta Comissão, a que ser observado como proposta mais vantajosa 

para o erário a de melhor preço ofertado no certame em concomitância com o 

equipamento apresentado, pois, desde que este atenda aos interesses para o fim que 

se destina, não há que se ater a detalhes ínfimos com o fim de aumentar seu custo de 

aquisição e onerar o erário de forma desnecessária. 



Por tudo isto é que o Recurso aviado não deverá ser provido e a Contrarrazão 

aqui, pela empresa vencedora apresentado, deverá ser considerado e o resultado 

inicial do pregão mantido, ou seja, a classificação da contrarrazoante como vencedora 

para o item 01 do certame. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto requer: 

a) Seja recebida a presente CONTRARRAZÃO por tempestiva e no mérito 

provida; 

b) Seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa VMI 

TECNOLOGIAS LTDA, mantendo-se incólume a decisão atacada, 

permanecendo a empresa WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI 

como a vencedora do Item 01, pelos fatos e fundamentos expostos na 

presente. 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

 Paraiso do Tocantins – TO 17 de dezembro de 2021. 

 

WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI                        
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