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Ilmª Srª. Pregoeira da Gerência de Compras da Diretoria de Logística da Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 169/2021 

Processo nº 04.000.910.21.23 

 

 

 

HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA., pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ/ME sob nº 01.759.236/0001-79, com sede social localizada na 

Rua Presbítero Plínio Alves de Souza, nº 645, Jardim Ermida II, CEP 13.212-181, em 

Jundiaí - SP, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Fernando Jorio Rodrigues, 

brasileiro, casado, biomédico, portador da CI/RG nº 15.901.040-8 SSP/SP e inscrito no 

CPF/ME sob nº 065.561.718-32, vem, respeitosamente, à presença de V. Sª, com fulcro 

no art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 44, § 2º do Decreto nº 10.024/2019, 

para apresentar, tempestivamente, como de fato apresenta, as presentes  

 

 

C O N T R A R R A Z Õ E S 

 

 

ao Recurso Administrativo interposto pela licitante VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A., 

ora Recorrente, em 03/03/2022, em face da declaração da Empresa HORIBA 

INSTRUMENTS BRASIL LTDA. como vencedora do certame, o que faz pelos motivos 

fáticos e de direito abaixo evidenciados: 
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1. Trata-se, o presente procedimento licitatório, de 

modalidade Pregão na forma eletrônica, cujo objeto é a contratação de empresa para 

locação de 14 (quatorze) equipamentos hematológicos totalmente automatizados, os 

quais serão utilizados para realização de exames nos laboratórios regionais e das 

unidades de pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 

conforme especificações constantes do respectivo Edital. 
 

2. Tendo a Empresa HORIBA INSTRUMENTS 

BRASIL LTDA., doravante denominada “HORIBA”, sido declarada vencedora do 

certame, se insurge a ora Recorrente com relação ao suposto descumprimento do Edital, 

pela HORIBA, especificamente com relação à obrigação de oferecimento de 

equipamentos novos, uma vez que tal menção não teria sido feita na Proposta da 

HORIBA, o que teria resultado em vício no procedimento. 
 

3. Contudo, é evidente que tal argumento não merece 

prosperar; a ausência de menção escrita e específica na Proposta quanto ao fato de que 

os equipamentos oferecidos pela HORIBA são novos, não significa que não o sejam, uma 

vez que, de fato, todos os 14 (quatorze) equipamentos ofertados são novos e objeto de 

importação pela HORIBA, diretamente da França, local onde são fabricados. 

 

4. Veja-se que o dispositivo do Anexo I do Edital, 

alegadamente descumprido, prevê o seguinte: 
 

“1.2. Os equipamentos deverão ser NOVOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, 
com a devida comprovação, o que deverá ser previamente validado pela 
Comissão Técnica e/ou Responsável pela Unidade Laboratorial. A 
comprovação terá que ser efetuada com apresentação de nota fiscal do fabricante 
do equipamento e/ou comprovante de importação.” 
 

5. Apesar de indicar a cláusula acima como objeto do 

descumprimento da HORIBA, a Recorrente não sustenta as razões pelas quais a 

HORIBA a teria descumprido.  
 

6. Isso porque quem efetuará a validação da 

comprovação quanto aos equipamentos serem novos será a Comissão Técnica ou o 

Responsável pela Unidade Laboratorial, sendo que a apresentação da nota fiscal e/ou 

comprovante de importação serão apresentados quando solicitados à HORIBA em 

momento oportuno. 

 

7. De outro lado, o que se verifica das razões deste 

recurso é uma inferência, isto é, uma equivocada dedução de que a HORIBA teria 

descumprido o Edital baseada em simples supressão do termo “equipamentos novos”, 

o que, se muito, caracterizaria mera ausência formal da informação. 
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8. Tal é possível afirmar, porque a Proposta ofertada 

pela HORIBA prevê expressamente o seguinte: 

 

 
 

9.  Ora, se é permitido deduzir algo, seria que, tendo a 

HORIBA declarado expressamente que está de acordo e tem conhecimento de todas as 

condições constantes do Edital e seus Anexos, é evidente que os equipamentos ofertados 

são novos, uma vez que essa condição está bastante clara e evidenciada na Cláusula 1.2 

acima transcrita. 

 

10. Não seria razoável, tampouco proporcional ao 

quanto alegado pela Recorrente, que a HORIBA fosse desclassificada do certame única 

e tão somente pela ausência dessa menção na Proposta, uma vez que a condição imposta 

no Edital é de que os equipamentos sejam novos e, não, que a Proposta contenha a 

expressa menção de que são novos. São condições claramente distintas. 

 

11. E, de toda forma, faz parte do procedimento 

licitatório a validação técnica do cumprimento dessa condição, que certamente será 

realizada pelo Órgão em momento oportuno, seja pela confirmação da importação 

através das invoices/declarações de importação, seja através da verificação dos 

equipamentos in loco. 

 

12. Importante frisar que se tratam de 14 (quatorze) 

equipamentos hematológicos de alto valor, os quais são importados da França, local na 

qual se situa a matriz Horiba e onde os equipamentos são fabricados. 

 

13. Nesse sentido, é evidente que a HORIBA somente 

daria início às providências para importação após ter ciência de que venceu o certame, 

sendo que, considerando que todo o processo de importação envolve diversas fases, os 

respectivos documentos podem levar algum tempo para serem emitidos, mas o serão 

nos prazos estabelecidos pelo procedimento licitatório e em integral atendimento às 

condições previstas no Edital.  
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14. Portanto, a HORIBA esclarece que todos os

equipamentos ofertados SÃO NOVOS e registra, novamente, que está ciente e atenderá 

a todos os requisitos previstos no instrumento editalício, honrando a declaração de 

vencedora do certame. 

15. Há que se ressaltar, ainda, que a desclassificação da

HORIBA, ainda que se revele hipótese longínqua, seria contrária ao interesse público e 

aos princípios da legalidade e da eficiência, na medida em que não houve, por parte da 

Recorrente, qualquer mínima comprovação do alegado (até mesmo porque nem teria 

como fazê-lo). 

16. Como já dito, tratou-se de mera inferência

equivocada que, inclusive, serviu unicamente para atrasar o bom andamento do 

procedimento licitatório, pois é claro que tal apontamento não passa de questão formal 

simples, sem qualquer consequência que venha ou possa ferir direitos dos demais 

licitantes ou princípios que regem as licitações públicas. 

17. Estando a HORIBA, portanto, em total consonância

com os termos do Edital e seus Anexos, fazendo jus ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório e tecnicamente adequada, tendo ofertado, ainda, o melhor 

valor global, REQUER-SE seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso ora respondido e, 

ato contínuo, declarada a regularidade dos atos praticados pela Recorrida, impondo-se 

a manutenção da decisão de declaração da HORIBA como vencedora do certame, com 

a posterior adjudicação do objeto em favor da Recorrida e homologação do 

procedimento licitatório, com fulcro no art. 45 do Decreto nº 10.024/2019, não havendo 

que se falar em cancelamento do procedimento, tampouco em declaração de nulidade 

do julgamento das propostas, em razão da manifesta legalidade, por questões de 

J U S T I Ç A ! 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

Jundiaí-SP, 10 de março de 2022. 

_______________________________________ 
HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA. 
Diretor Geral – Fernando Jorio Rodrigues 
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