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À 
 
Prefeitura Municipal de Brazópolis 
Comissão permanente de licitações 
Brazópolis – Minas Gerais 
 
Ref.: Pregão presencial 020/2021 
Processo 044/2021 
 
 
Beagá Hospitalar Eireli, com sede a Rua Raimundo Nonato do Nascimento, nº. 280 – Floramar, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, CEP: 31.742-011, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.478.755/0001-50, neste ato representada por sua 
representante abaixo assinalada, vem, respeitosamente, à presença de V.Sª, interpor RECURSO, referente a 
adjudicação do item 21 – Autoclave 21 litros, do processo acima epigrafado pelas razões de fato e de direito que 
passa a seguir. 
 
A empresa Beagá Hospitalar Eireli, apresentou em tempo hábil sua proposta comercial para o referido processo, 
cumprindo integralmente o que foi solicitado no edital de licitação e nas especificações exigidas, senão vejamos. 
 
                O equipamento solicitado em tela deverá possuir as especificações técnicas abaixo redigida. 
 
Item 21: 
 
Autoclave 21 litros, para esterilização a vapor sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões 
de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Fácil manuseio: Design 
moderno. Digital com display de LCD; Bivolt automático 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com 
variações entre 95 até 254 V; 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado, Instrumental Desembalado. 
Plásticos e Algodão. Kit Cirúrgico e Tecidos. Líquidos. Desaceleração e despressurização automática; Capacidade 21 
Litros; teclado de controle na cor azul; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; Câmara com 3 bandejas 
em alumínio anodizado, com espaço para 4ª bandeja opcional; Secagem ultra eficiente com porta fechada; Conta 
com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta. Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e 
Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Especificações 
Técnicas: Consumo de Energia: 127V – 436 W/h 220V – 675 W/h; Cor Branca com teclado de controle na cor azul; 
Câmara Aço inox; Potência 1.600 W; Frequência 50/60 Hz; Dimensões aproximadas Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm 
(L x A x P) /Câmara 25 x43 cm (D x P). Garantia 2 anos. 
 
Portanto, verificamos que a empresa Blue Dent Comércio de Equipamentos Médicos Odontológicos, 
ofertou para o item acima mencionado o equipamento autoclave marca ALT modelo ALT21D conforme 
prospecto em anexo sendo incompatível com o exigido nas especificações técnicas, uma vez que a marca 
ofertada não atende o solicitado nas especificações técnicas, não possuindo sistema de rastreabilidade 
que cumpre a norma ISSO 13485 (patenteado) e ainda não possuindo bivolt automático 127/220, 
uma vez que o sistema ofertado pela empresa é com chave seletora de voltagem, claramente contrariando 
o que se pede no edital, como pode ser constatado em uma diligência interna comparando as 
especificações solicitadas e marcas ofertadas conforme os modelos em anexados. 
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O edital ainda prevê:  II – do OBJETO 
 
“a) as especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I – Termo de Referência –, a 
qual faz parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e 
dados objetivos para os licitantes elaborarem suas propostas;” 
 
Concluímos que os responsáveis pela solicitação de compra dos aparelhos necessitam de um produto 
semelhante ou de qualidade superior ao ofertado pela Beagá Hospitalar Eireli, sendo a marca Cristófoli 
atendendo totalmente o que é solicitado nas especificações técnicas. 
 
A recorrente não tem como competir em uma disputa com um produto que não atende o solicitado nas 
especificações técnicas exigidas e com qualidade inferior ao descriminado no vosso edital. 
 
Enfim, solicitamos a desclassificação da proposta comercial da empresa Blue Dent Comércio de 
Equipamentos Médicos Odontológicos, no que se refere ao produto solicitado no item 21 do edital. 
 
Mediante os fatos apresentados, entendemos que o julgamento técnico para esse produto foi realizado de 
maneira equivocada e prejudicial à lisura e a competitividade do certame, uma vez que a indevida 
classificação da marca ofertada e pelo motivo exposto restringe o caráter competitivo da licitação, uma vez 
que a recorrente se sente penalizada por ofertar um produto e atendido na íntegra o que se é solicitado no 
edital, contrariando ainda este órgão a lei de licitações 8666/93 e 10520/02 que regem a modalidade dos 
pregões.  
 
Diante do acima citado e com base na legislação vigente, invocamos os elevados suprimentos desta 
comissão, que seja deferido o recurso apresentado pela recorrente, e se dê prosseguimento ao processo 
licitatório, retificando e adjudicando a empresa Beagá Hospitalar Eireli o item 21 doe dital, devido a 
relevante irregularidade mencionada, desta forma se fará a mais lídima e irrestrita justiça. 
 
Termos em que, 
 
P. Deferimento. 

 
 

 
 
 
Kamila Henrique Souza 

         Representante legal 
         CPF: 015.521.966-90 
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