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Ofício nº 008/2020 – rcramos / Registro de Recurso  

Uberlândia, MG 28 de Outubro de 2020 

 

De: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA – EPP 

Para: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE 

 

Ref.: Pedido de Recurso Administrativo – Pregão Eletrônico – 015/2020 – Itens 30/31/32 

 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) 

 

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: 30 , 31 e 32: “Caneta esferográfica (cores azul, preta e 

vermelha), corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no 

corpo da caneta distante  6cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira 

plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a 

biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 

1,25cm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado 

por pressão no corpo sextavado transparente, validade mínima de 3 anos. A partir da data de 

entrega do material. Caixa com 50 unidades..” 

 

Na consulta que fizemos a marca vencedora “ Compactor ” NÃO possui caneta com “orifício 

para entrada de ar no corpo distante 6 cm da ponta superior”. 

 

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. 

 

Vale lembrar, que a característica” ORIFICIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO” da 

caneta é de suma importância para a durabilidade e principalmente para manter a qualidade 

da escrita até o final da tinta sem secar. Por esse motivo que o edital faz essa exigência. 
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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 

ORIFCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO”. 

 

E como não houve nenhuma solicitação de esclarecimento e nenhuma impugnação antes da 

abertura do pregão, as características dos itens tem que seguir rigorosamente o termo de  

referência do edital. 

 

As canetas que não possuem o corpo com o Orifício para entrada de ar, tem custos bem 

menores, com isso fere o principio da isonomia, deixando totalmente em desvantagem os 

fornecedores que ofertaram as marcas que atendam tal característica, além do edital não ter 

nenhuma margem para aceitar produto que não atenda integralmente as descrições do termo 

de referência. 

 

Estamos encaminhando junto, os catálogos da caneta da marca que ofertamos “BIC” 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. 

 

 

_____________________________________ 

Representante: Dalcimar Antonio Ramos 

Gerente Administrativo 

Identidade: M-11 261 809 SSP/MG 

CPF: 058.968.446-97 
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