
ILMO. SR. PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019 

PROCESSO N° 8905/2019 - 1 

E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI, inscrita no CNPJ 

sob n° 02.136.854/0001-25, situada à Rua Anésia Nunes Matarazzo, n° 60, 

Vila Rubi, São José dos Campos - SP, através de seu (representante 

legal) Willian Ronaldo dos Santos, inconformada com sua classificação 

final no Pregão Presencial supracitado, vem a presença de V. S°, a fim 

de esgotar as vias administrativas, interpor o presente. 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

com base no artigo 109, I, alínea "a", da Lei Federal n° 8.666/93 pelas 

razões a seguir. 
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Dos Fatos: 

1. A recorrente participou do processo licitatório para o item 04, 

modalidade pregão presencial, apresentando a proposta 

exigida; 

2. Devidamente credenciada, participou da fase de lances. 

3. Declarado o vencedor a recorrente manifestou sua intenção em 

apresentar recurso, registrando a síntese da motivação da sua 

intenção; 

4. A lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 estabelece em seu 

Art. 41. que "A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". 

Das Razões do Recurso: 

O 	edital 	definiu 	objetivamente 	as 

especificações técnicas para o item 04. Sendo " Consultório 

Odontológico Completo: Cadeira: Articulação bilateral com 

acionamento central; Encosto com desenho anatõmico; Apoio do 

braço direito escamoteável; Posição de emergência (-5° do encosto); 

Pedal de comando tipo joystick acoplado ao equipamento; Espuma 

injetada; Estofamento revestido em laminado 100% PVC e sem costuras, 

facilitando a higienização; Botão STOP de emergência; Cabeceira 

multiarticulada; Possuir 3 movimentos automáticos sincronizados (3 

posições de trabalho e volta a zero automática); Possuir 4 movimentos 
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individuais (sobe e desce encosto e assento); Carenagens em ABS de 

alto impacto. Equipo: Braços Articuláveis e com travamento 

pneumático; possuir 3 terminais sendo 1 terminal para alta rotação 

borden, 1 terminal para baixa rotação borden com spray e 1 seringa 

tríplice; Bandeja em inox; Pedal Progressivo para o acionamento das 

peças de mão; Seringa tríplice Bico giratório, removível e autoclavável; 

Mangueiras Lisas, arredondadas, leves 	e flexíveis, sem ranhuras ou 

estrias; Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; 

Puxador Frontal. Refletor: Refletor de LED com intensidade de 8.000 a 

25.000 LUX, cabeçote em material resistente, estrutura em polímero 

injetado, espelho multifacetado; Protetor Frontal Removível, construído 

em material resistente e transparente. Unidade de Água: Rebatível em 

90° graus; deve compor 02 sugadores Venturi de aproximadamente 

06,5mm e 09,5mm para cãnula descartável; estrutura construída 

em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos 

arredondados; Mangueiras Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem 

ranhuras ou estrias; Cuba em poliéster translúcida de alta resistência na 

mesma cor do estofamento, removível e com ralo para retenção de 

sólidos; Mocho Cirurgião Dentista e Mocho Auxiliar: Base com cinco 

rodízios; Altura do assento e encosto regulável; Acionamento a gás; 

Estofamento em espuma densidade 33 com PVC laminado sem 

costuras. Registro nos órgãos competentes, numeração lote, data de 

fabricação; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. 
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O equipamento deve ser fabricado de acordo com a NORMA 

RDC016/13 DA ANVISA em conformidade com o acordão 2401 de 2006 

do TCU." 

A proposta do licitante DENTEMED EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICOS LTDA apresentou Consultório Odontológico de sua 

própria fabricação, que não atende as seguintes características 

solicitadas no descritivo do edital: posição de emergência (-5 graus do 

encosto), botão STOP de emergência, carenagens em ABS de auto 

impacto e cuba de poliéster translucida de alta resistência na mesma 

cor do estofamento. 

A empresa ofertou produto divergente ao solicitado em edital. 

Do Controle dos Atos Administrativos: 

A motivação dos atos administrativos se sujeita 

ao controle judicial, de modo que a ausência dos pressupostos de fato 

invocados na decisão, o erro de fato ou qualquer outro defeito 

constituirão causa para a cassação do ato, acarretando sua anulação. 

Sobre o controle do ato, poderá sujeitar-se ao 

exame do Tribunal de Contas e internamente à Auditoria Interna. Uma 

vez que os atos administrativos envolvem competência discricionária, 

aplicando-se os princípios correspondentes, implica estabelecer que o 
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controle far-se-á, inclusive e especialmente, sobre a motivação, o 

motivo e os vínculos entre a decisão e seus fundamentos. 

Do Pedido: 

Apesar de entender como claro o edital e seus 

anexos, o licitante não cumpriu os seus requisitos. 

Isto posto, vem requerer a desclassificação da 

\.d 	proposta da empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 

LTDA para o item 04 do pregão presencial n° 45/2019, primando pelo 

princípio legal da vinculação ao instrumento convocatório. 

Se assim não entender esta nobre Comissão, 

requer a subida dos autos, devidamente informado e fundamentado, 

para decisão superior, conforme preceitua o artigo 109, § 4°, parte final, 

da Lei Federal n° 8.666/93, para que possa a Requerente ver, ao final, 

V 	sua pretensão atendida, por ser MEDIDA DE JUSTIÇA E DE DIREITO. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

São José dos Campos - SP, 05 de dezembro de 2019. 
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WILLIAN RONALDO DOS SANTOS 

RG: 34.643.728-3 CPF: 320.263.328-78 

Procurador 

Razão Social: E. C. dos Santos Comercial 

CNPJ: 02.136.854/0001-25 - IE: 645.553.797.115 

Endereço: Rua Anésia Nunes Matarazzo, n° 60 - Vila Rubi 

CEP: 12245-581 - São José dos Campos — SP 

Telefone/Fax: (12) 3904-0600 

licitacao©rapcomercial.com.br  

1\ 



V 

J 



t'OFtCt()DE REG 	 DAS PE 	)na  
rABELIEn ATO 	- CO:11q, 

Autenticaçao Digital 
es artista. I'. 3. e E° esc. 	41 e 02 de Lel Eedente 6e35/18e. e eeL 6 ha. X1 

de Lei Eebseteei 721.2008 se/endro a ~ente .agens reettelteede. teptoduefo etel 

	

de documento uteusantedo e centena, neste ete. O neterido ,verdade. [bufê 	• 

e5d. Autenticação: 42080104190835070637-1; Data: 01/04/2019 08:41:6(3 

Solo [NO W de Fiscalização TipoNorrnal Alt-173322-X1RW, 
Valor Total doAto: R$ 4,42 w.  

trálirs os dados do ato anu Ittips:ffsatodlgttaLtipbjus.br 

CEVÉDO B45-0 

gm .2 m  
"r1 

§ s 
N  

o 5 
tà"--  ,sot r,„ 

3 f r,2 	Q
n1 

tn 

.„•11 

1 

SP100300098 11111111 
Al4FrardwoJoschLongo,1140-47/9/12-S&DDinme 

~JosibdosCampos-SP-CEP12245-0010 
crime. /4.91 élt3034...átaw cava i4 ft% erma Ilb"" 1 1 11 11 

&BELIÃO DE NOTAS 
;fio José dos Campos SP 
São José dos Campos - Estad  de São Paulo 
TabeA los Dary Baptista dos Reis 

r TABELIÃO DE NOTAS 

LIVRO 985 	 comosmaão~oosompos 
PAGINA 398 	 comma~c~oosomues 

ATO N°  146 

PROCURAÇÃO BASTANTI cat TAS: E.C. DOS SANTOS ccazacm. intua - SSP, 
NA FORMA ~no: 

SAIBA AV 
quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, 
aos vinte e cinco dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezesseis 
(25.05.2016), nesta cidade e- comarca de São José dos Campos, do 
Estado de São Paulo, neste Segundo Tabelião de Notas, perante mim, 
Escrevente, assistido do Substituto' Designado, que esta subscreve, 
compareceu como outorgante, E.C. DOS SANTOS CONIRCIAL =Ma - 
firma individual, legalmente constituída, com sede nesta cidade, à 
Rua Anésia Nunes Matarazzo, n° 60, Vila Rubi, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob no 02.136.854/0001-25, com 
seu Ato Constitutivo de` Transformação datado de 28 de março de 2014, 
devidamente registrado na Junta CoMercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP, sob no 3560057347, em sessão de 23 -de abril de 2014, o qual 
encontra-se arquivados nestas Notas, ài- fls. 159/164, dO livro no 
157, para os devidos fins; neste ato representada por sua titular, 
nos termos da Cláusula QUINTA do citado ato constitutivo, ERICA 
CRISTINE DOS SANTOS-; brasileira, solteira, maior, empresária, 
portadora da cédula de identidade, Registro Geral no 22.659.061-6-
SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda, sob no 141.697.458-09; domiciliada na cidade de Sorocaba, 
deste Estado, onde reside à Avenida Jorge Elias, no 162 (Éden), 
Bairro Cajuru do Sul; reconhecida como a própria de que trato, por 
mim e pelo SUbstituto Designado, do que dou fé. E, pela outorgante 
referida, na forma como vem representada, me foi dito que por este 
público instrumento e nos melhores termos de. direito, NOTA 
CONSTITUI seu bastante procurador, WILLIAN-  RONALDO SANTOS, 
brasileiro, casado, auxiliar administrativo, portador da cédula de 
identidade, Registro Geral n° 34.643.728-3-SSP-SP, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob no 
320.263.328-78, residente e domiciliado'nesta cidade, com endereço 
comercial à Avenida Heitor Villa Lobos, no 1609, Vila Ema; à quem 
confere os mais amplos e gerais poderes para o ,fim especial de, 
representá-la perante as repartições públicas e administrativas 
Federais, Estaduais e Municipais em qualquer assunto de seu 
interesse, mesmo em licitações públicas, interpor recursos, 
requerendo, assinando e promovendo o que preciso for; assinar a sua' 
correspondência comercial, livros, guias e papéis fiscais, formular.  
lances, negociar preço e 
praticar todos os demai 
	

os 
públicas, desistir d 
	

ecurso:  

de como assim di e, do 
sendo-lhe lido 	alta 
como vem red' 
	

o, ou 
(CARIL: 

de sua interposição, bem como 
tinentes em procesos de licitações 

e dar 	cumprimento dos mesmos. E, 
dou 	avrei este nstrumento que 

conto e  	for 
dou  1  

vente, 	 í. 	Eu, 
VIO PEREIRA DE VASCONCELO 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa E.C. DOS SANTOS COMERCIAL 
EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa E.C. 
DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/04/2019 08:44:26 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 2onsulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1211393 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 01/04/2020 08:41:59 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 42080104190835070637-1 a 42080104190835070637-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcc71d46f1a9e03e6dd9f1383f4da987dc016c83b219604b22adfc093d64c8d8f4a71e49f6bda0c967642f39f1aa1f 
567b36fa63e07e3b0ddba936e7e6461fcc7 
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TABELIA0 DE NOTAS 

CIDADE DE SÃO Jelaã DOS CAMPOS 
COMARCA DE *Ao JOSÉ DOS CAMPO* 

Substituto Designado, subscrevi. 

LIVRO 955 d 
PAGINA 397 

2° TABELIÃO DE NOTAS 
Dary Bapsisso dos Reis 

TABELIÃO 
TELEFAX: 3921-6248 / 3921-6022 
Av. Eng' Fco. José Longo, 149 - Lojas 7-9-12 
CEP 12245-000 - São José dos Campos - SP 

2* TABELIÃO DE NOTAS 
TABELIÃO Dary liaptista dos Reis 

CERTIDÃO 
A Oitenta canídeo, extraída por processo reprogrâfico 
f expeckda de acordo com o Artigo 19, § 1°, da Lei 
Federal na  6015, de 31/12/73, estendo de conformidade 

com o originai constante  S.9 	 ciks 
	  deste Cartório que dou fé. 

Valor cobrado pela 
Ao Tabelião 
Estado 
IPESP 
Município 
Min. Público 
Reg. Civil 
Trib. Justiça 
Sta. Casa 
TOTAL 

procuração 
119,80 

34,04 
17,55 
2,51 
5,75 
5,30 
8,22 
1,20 

195,37 

8.4 Pa94.,  
por verba 
conform• 
gutas de 
tzt £25:62£ 

SP1003000985397 

r TABELIONATO DE NOTAS 
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

CERTIDÃO 

As ~dee de elee Medeie expediu pie 
'meie aio' proiam de MI" 
deãos dee emeldee por mio d~oc. 
Dedeão de Cometi* Gol de Juellee de 
São Pede. Processo 017840116 de ~gr 

12386910E0000000001491191 
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Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos E ,iundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/ 014, determinando a inserção de um código em todos os 
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