
TUOTO MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
César Antonio Tuoto Silveira Mello OAB/PR 40.492

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Pregão Eletronico nº 023/2020

FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

com sede à Rua Conde de Porto Alegre, 155, CEP 96010-290 na cidade de

Pelotas  -  RS,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  94.132.024/0001-48,  neste  ato

representada  por  seu  representante  legal  EVERTON  SILVA, vem  por  seu

procurador infra assinado, apresentar

CONTRA RAZÕES

Ao Recurso apresentado pela empresa K.C.R.S Comercio de Equipamentos 

Eireli - EPP, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
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1 – DOS FATOS E DO DIREITO

Em apertada síntese a Recorrente alega que o produto ofertado pela Recorrida não

atenderia ao Edital.

Alega que o produto ofertado não atende pelo fato da estrutura do produto ser em

aço carbono quando o descritivo técnico do termo de referência do edital exige que a

estrutura do equipamento seja em alumínio.

Ocorre que o fato da estrutura do equipamento ser aço carbono ou alumínio não

interfere  em nada  na  função  que  se  dispõe  a  realizar,  que  é  a  transferência  de

pacientes,  diferentemente  dos  motivos  que  desclassificaram a  ora  recorrente  que

esses sim, prejudicam a função para qual se propõe o equipamento, uma vez que

além de não atender a capacidade de peso exigida, ainda não possui certificação da

ANVISA que vem a ser o órgão máximo regulamentador deste tipo de equipamento.

Ressaltamos  ainda  que,  nenhum  fabricante  de  elevadores  individuais  para

transferência de pacientes devidamente certificados pela ANVISA possui a estrutura

do equipamento em alumínio todos tem a estrutura do equipamento em aço carbono

e com a liberação da ANVISA o que demonstra não ser este fator para prejudicar o

funcionamento ou a utilização do equipamento.

O  produto  ofertado  pela  arrematante  passou  por  rigorosos  testes  para  obter

certificação dos órgãos fiscalizadores INMETRO e ANVISA, ao contrário do produto da

ora recorrente que acertadamente foi  desclassificada do processo por  não possuir

registro do produto para comercialização na área da saúde.
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2 – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer seja julgado improcedente o Recurso apresentado,

adjudicando-se  o  objeto  à  ora  licitante,  dado  que  o  modelo  ofertado  atende

integralmente ao descritivo do Edital, sendo as alegações desprovidas de qualquer

fundamento  que  possam  levar  a  prejuízos  no  funcionamento  do  equipamento

ofertado.

Nestes Termos, 

Pede Deferimento.

Curitiba, 25 de outubro de 2020.

_______________________________________________

FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA.
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