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Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE 
         DIRETORIA DE LOGÍSTICA 
         GERÊNCIA DE COMPRAS 
          
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020 
 
 
RECURSO : 
 
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG. 
 
 

                     SUPERAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA , pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.371.971/0001-97, com sede na 

Avenida Comendador Franco, 5378, Curitiba-Pr, vem perante V. Senhoria, por 

intermédio de seu Representante Legal que ao final subscreve, com fulcro no art. 

109, da Lei 8.666/93 e demais dispositivos aplicáveis à espécie, apresentar:  
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Contra decisão administrativa que declarou VENCEDORA a empresa MARCOS 

JEFFERSON BORGES SANTOS - ME, inscrita no CNPJ nº 24.473.719/0001-08 por 

apresentar produto inferior ao solicitado como demonstrado a seguir: 

 

Em apertada síntese, esse r. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, realizou processo 

licitatório visando a aquisição de AQUISIÇÃO DE ESTEIRAS ELETRÔNICAS 

PROFISSIONAL, ..., CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NO  com critério de julgamento de menor preço por LOTE. 

 

Alguns pré requisitos se fizeram necessários, entre eles (do edital), se refere as 

características mínimas do produto: 
 

ESTEIRA ELETRÔNICA, PROFISSIONAL, PAINEL COMPUTADORIZADO COM FUNÇÕES 

DE DISTÂNCIA, TEMPO, VELOCIDADE, CALORIA, PULSAÇÃO E INCLINAÇÃO, 

CAPACIDADE DE CARGA DE 180 KG OU MAIS, VELOCIDADE MÁXIMA DE NO 

MÍNIMO ATÉ 18 KM/H, ÁREA DE CAMINHADA COM 520 X 1500 MM (VARIAÇÃO 

ACEITÁVEL +/- 10%) 

 

Em analise a PROPOSTA COMERCIAL da empresa MARCOS JEFFERSON BORGES 

SANTOS – ME, o qual se trata de uma REVENDA de equipamentos e não 

FABRICANTE, este ofertou o equipamento esteira eletrônica profissional marca  

Embreex / modelo 568 BXi. 

 
Porém, em consulta ao site do fabricante Embreex, é possível comprovar que o 

modelo ofertado não atende a CAPACIDADE DE CARGA, sendo este modelo somente 

até 150 kg como é possível comprovação através do link 

https://www.embreex.com.br/product/esteira-568bxi/,  
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DOS FUNDAMENTOS 

 

Sabe-se que a Administração Pública deve seguir, entre outros, os princípios da 

legalidade, da isonomia e, em se tratando de compras governamentais, o princípio da 
vinculação ao edital. 
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O princípio da legalidade estabelece que a Administração Pública só pode ser exercida 

na conformidade da lei e que, de consistente na expedição de comandos 

complementares à lei. 

 
Nesse sentido, esclarece-se que a Constituição da República Federativa do Brasil dita 

que: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 

que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Desse modo, nota-se que a lei determina que nas compras governamentais, a 
Administração Pública deve atender ao princípio da isonomia, isto é, deve assegurar 

igualdade de condições a todos os concorrentes. 

 

Outrossim, a lei determina que a licitação deve seguir, dentre outros, o princípio da 

vinculação ao edital, de acordo com redação do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93. 

Assim, considerando que a finalidade da licitação pública é obter o melhor produto 

pela proposta mais vantajosa, a aceitação de um produto inferior ao solicitado, 

elimina a igualdade de participação dos concorrentes. 

 

Pelo exposto, requer que o presente RECURSO ADMINISTRATIVO seja julgado 

procedente, reformulando a decisão, desclassificando a proposta da empresa  

MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS – ME por apresentar produto inferior ao 
solicitado, e retornando a fase de habilitação e julgamento das propostas,   

 

 

Curitiba, 27 de abril de 2021. 

 

 

 
 

 

__________________________. 
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