
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

” LUSTRÍSSIMO(A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A)

REF: PEDIDO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – ITENS: 16, 17, 18 E 19

A  Empresa  RC  RAMOS  COMERCIO  LTDA,  respeitosamente  comparece  perante  Vossa  Senhoria  para
tempestivamente apresentar as suas razões do recurso:

1. DOS FATOS DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

O Edital solicita para os itens 16,17,18 E 19 “ - CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0 MM AZUL, PRETA, VERDE E
VERMELHA com corpo hexagonal cristal transparente, resistente, carga na cor azul, com tampa removível na
cor da tinta, tampa encaixada sob pressão, carga fixada em ponta rígida, com calco, esfera em tungstênio,
dimensões mínimas de 145 mm de comprimento (sem tampa), 8,3 mm de diâmetro, esfera de 1 mm, 343 mg
de peso líquido mínimo de tinta, atóxica, tampa com haste para fixação em bolso, ponteira em polipropileno ou
poliestireno e ponta não retrátil em cobre ou latão. Deverá permitir traçado uniforme sem falhas, borras e
excesso de tinta e não ressecar dentro do prazo de validade. Embalada em caixa com 50 unidades.

Na consulta que fizemos a marca vencedora “COMPACTOR” não possui caneta com dimensões MÍNIMAS de
145mm de comprimento sem a tampa”.

Nossa empresa cotou a marca que atendia rigorosamente as exigências, uma vez que temos o conhecimento
que esta instituição não aprova produtos com características diferentes.

Para que as empresas que cotaram as marcas de acordo com a exigência do termo de referência não sejam
prejudicadas, solicitamos a reavaliação da aceitação/habilitação dos itens mencionado. Até mesmo porque o
edital é bem claro na sua exigência: “ Caneta com “dimensões MÍNIMAS de 145mm de comprimento sem a
tampa”. Possui apenas 139 mm de comprimento sem tampa.

É pertinente mencionar que qualquer discordância ou pedido de esclarecimento sobre as características dos
itens deste edital teria que ser apresentadas até 02 dias úteis antes da abertura.

E como não houve nenhuma solicitação de esclarecimento e nenhuma impugnação antes dar da abertura do
pregão, as características dos itens tem que seguir rigorosamente o termo de referência do edital.

As canetas com dimensões menores, tem custos bem menores, com isso fere o principio da isonomia, deixando
totalmente em desvantagens os fornecedores que ofertaram as marcas que atendem tal característica, além do
edital não ter nenhuma margem para aceitar produto que não atende integralmente as descrições do termo de
referência.

Estamos passando no e-mail do edital os catálogos da caneta da marca “COMPACTOR” para comprovação do
que foi exposto neste recurso.

2. DO PEDIDO

Diante do exposto, a RC RAMOS COMERCIO E LTDA, comparece perante essa Comissão de Licitação, para
solicitar a reavaliação da aceitação/habilitação dos itens mencionados, em função da marca vendedora não
atender as exigências do termo de referência do edital.

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da autoridade que
lhe é superior, que estamos interpondo estas razões, para que se assegure a lisura e a legalidade da licitação
em tela.

RC RAMOS COMERCIO LTDA.

Fechar
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Comissão Especial de Licitação CEL <celsms.goiania@gmail.com>

Recurso PE 1/2022
1 mensagem

RC RAMOS <rcramos.compras@gmail.com> 18 de abril de 2022 19:54
Para: celsms.goiania@gmail.com, cel@sms.goiania.go.gov.br

Bom dia,

Segue anexo o Catálogo da caneta compactor para comprovação da inconsistência do tamanho solicitado no
edital. 

O Edital solicita caneta com dimensões mínimas de 145mm e a caneta compactor só possui 139,5mm.

Atenciosamente,

Ramos
RC RAMOS COMERCIO LTDA
34.3215.7093

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPACTOR -  INEMTRO.pdf
2026K
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