
  

À GERÊNCIA DE COMPRAS DA SCECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE/MG. 

 
 

 
 
 

 
Ref. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2021 

Processo nº 04.000.910.21.23 
 

 
 
 

VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A., já qualificada no processo 
referente ao pregão acima, por sua representante legal, vem respeitosamente 

à presença de V. Sª, para apresentar, tempestivamente, as RAZÕES de seu 
Recurso Administrativo que seguem adiante.  
 

Trata-se de pregão eletrônico para a contratação de empresa 
para locação de 14 (quatorze) equipamentos contadores de células sanguíneas, 
totalmente automatizados, para a realização de exames hematológicos nos 

laboratórios regionais e laboratórios das unidades de pronto atendimento da 
secretaria municipal de saúde de belo horizonte, com fornecimento de 

confecção e coradores automáticos de lâminas, reagentes, sangue controles, 
calibradores, acessórios, insumos em geral, interfaceamento bidirecional, 
assistência técnica, assessoria científica e treinamento, necessários ao pleno 

funcionamento dos mesmos, pelo período de 12 meses, conforme descrição 
detalhada no anexo I, do edital.  

 

Devidamente processado o pregão eletrônico, sagrou-se 
vencedora a licitante HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA. 

 
Ocorre que a HORIBA descumpriu as exigências contidas no 

edital e anexos, sendo que em sua proposta, desatendeu a exigência contida 

no edital de fornecimento de EQUIPAMENTO NOVO. 
 

No item 1.2, do anexo I, do Edital, há a exigência expressa de 
fornecimento de equipamento novo e em linha de fabricação:  

 

 
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. 

 
 
E na proposta apresentada pela HORIBA, não há qualquer 

menção sobre os equipamentos serem novos e em linha de fabricação, o que 
consiste em omissão grave e flagrante desatendimento ao edital. 

 



  

Dessa forma, sequer a HORIBA poderia ser considerada 
HABILITADA ao certame, o que passou desapercebido pela pregoeira. 

 
Como se vê, a empresa declarada vencedora passou incólume 

por esta importante exigência e fatalmente, não pode ser mantida sua 
classificação no certame. 
 

Da forma como decidido, não haverá observância às previsões 
constantes do Edital, em desconformidade com o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, o que não se admite. 

  
Vale lembrar que a Lei 8.666/93, art. 41, diz: 

 
 
Art. 41 - A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
 

 
Caso seja mantida a classificação da Recorrida, além da 

nulidade flagrante no descumprimento das exigências do edital, ainda teremos 

um desrespeito para com os demais licitantes, ao permitir que uma das 
licitantes descumpra a exigência editalícia e se beneficie disso ofertando um 
preço mais baixo, os quais as demais licitantes não conseguem chegar, 

justamente pela abstração de sua proposta e falta de informações mínimas 
necessárias quanto aos seus produtos. 

 
E assim agindo, teremos ferido o Princípio da Isonomia que 

também está estabelecido na Constituição Federal, em seu art. 5º, que garante 

que “todos são iguais perante a lei”. Ou seja, que todos os licitantes deverão 
ser tratados de forma igual. 

 

Não se pode haver tratamento diferenciado entre os 
participantes da licitação, beneficiando um licitante que não cumprirá sua 

própria proposta. 
 

Assim, é facilmente notável que o presente certame licitatório é 

eivado de vício, consubstanciado na violação aos princípios da legalidade, 
impessoalidade e isonomia, eficiência e razoabilidade, com a consequente 

inobservância dos art. 37 da Constituição Federal. 
 
Nas palavras do mestre Hely Lopes Meirelles : 

 
“... a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se 
compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo 
de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na 
realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse 
documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a 
lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 
licitantes como a Administração que o expediu.” 
 

 
Logo, não há qualquer viabilidade na declaração da Recorrida 

como vencedora do certame, devendo, pois, ser sumariamente desclassificada. 
 



  

Em face do exposto, requer-se o provimento do presente 
recurso, para, com fundamento no art. 49, da Lei n° 8666/93, inabilitar a 

Recorrida e declarar vencedora a segunda melhor classificada.  
 

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa 
Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, caso contrário, encaminhe 
os autos à autoridade superior em consonância com o previsto no § 4°, do art. 

109, da Lei n° 8.666/93, conforme se verifica nos artigos 44, caput, e 45, 
caput, da Lei nº 8.666/1993: 

 

 
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar 
as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

 
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 
licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos 

de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de 
acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar 
sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

 
 
Imperioso depreender também que conforme o disposto no 

parágrafo 1º, inciso I, do artigo 3º da Lei 8.666/93, "é vedado aos agentes 
públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 

caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 
do contrato”. 

 

Pelo exposto, nos termos do art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/2002, 
firmados nos argumentos e fundamentos acima apresentados, requer seja 

provido o recurso, a fim de desclassificar a empresa HORIBA INSTRUMENTS 
BRASIL LTDA e classificada em seu lugar a segunda melhor classificada, por 
questões de direito e justiça. 

 
Nestes termos, 
Pede deferimento.  

 
São Paulo, 03 de março de 2022.  
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