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Campinas, 25 de novembro de 2021 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 
REGISTRO / SP 
 
 
REFERENTE:  PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2021 
 
AT° AUTORIDADE COMPETENTE SUPERIOR / COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES 
 
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 

A empresa Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda-EPP, inscrita no cadastro nacional 
de pessoa jurídica – CNPJ n° 21.500.755/0001-25 – Inscrição Estadual n°  795.552.962.110, estabelecida a Rua 
Fernando Martini, n° 28-B – Vila Nova – Campinas / SP – CEP: 13073-060, vem respeitosa e tempestivamente, á 
presença de vossa senhoria através de seu representante legal infra-assinado, apresentar razões de recurso 
administrativo, demonstrando os motivos de seu inconformismo, contra a decisão da comissão de licitações em 
DESCLASSIFICAR a empresa recorrente, conforme as seguintes razões a presente; 

 
Fomos desclassificados pelo técnico responsável por não constar no catálogo garantia de 01 (um) ano, sendo 

que na nossa proposta apresentada junto com o catalogo estava a garantia de 01 (um) ano e o equipamento por nós 
ofertado tem garantia contra defeito de fabricação de 01 (um) ano.  

 
Com referência a esse motivo da garantia, no instrumento convocatório (Edital), não solicita que no catalogo 

esteja com este tipo de informação, até porque enviamos nossa proposta e a mesma está dizendo que o equipamento 
vai com a garantia solicitada no descritivo do Anexo I do edital, inclusive em nossa proposta tem uma declaração que 
concordamos com todas as exigências do edital e seus anexos, e também no momento do lançamento da proposta 
no sistema eletrônico (COMPRASBR), a empresa assina uma declaração que concorda com todos os termos do 
edital. 

 
Abaixo estamos enviando links de catálogos de vários fabricantes, e os mesmos NÃO DISPONIBILIZA em 

sua forma (ORIGINAL) tanto físico como no site A INFORMAÇÃO DE GARANTIA O QUAL FOMOS 
DESCLASSIFICADOS. Somente irá constar se o CATALOGO FOR MONTADO, não sendo ORIGINAL DO 
FABRICANTE. 

 
MARCA HUSQVARNA A QUAL APRESENTAMOS 

https://www.husqvarna.com/br/produtos/rocadeiras/143r-ii/967332904/ 

MARCA: STHIL 

https://www.stihl.com.br/Produtos-STIHL/Ro%C3%A7adeiras/Ro%C3%A7adeiras-para-o-mercado-

florestal/274113-1525/Ro%C3%A7adeira-FS-220.aspx 

MARCA: TOYAMA 

https://toyama.com.br/fichas-tecnicas/ro%C3%A7adeiras/Old/TY_12-1027_TBC52X-premium_DS_P_REV01.pdf 

MARCA: BRANCO 

 

https://www.husqvarna.com/br/produtos/rocadeiras/143r-ii/967332904/
https://www.stihl.com.br/Produtos-STIHL/Ro%C3%A7adeiras/Ro%C3%A7adeiras-para-o-mercado-florestal/274113-1525/Ro%C3%A7adeira-FS-220.aspx
https://www.stihl.com.br/Produtos-STIHL/Ro%C3%A7adeiras/Ro%C3%A7adeiras-para-o-mercado-florestal/274113-1525/Ro%C3%A7adeira-FS-220.aspx
https://toyama.com.br/fichas-tecnicas/ro%C3%A7adeiras/Old/TY_12-1027_TBC52X-premium_DS_P_REV01.pdf
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https://www.branco.com.br/la/pt_br/catalogo-de-produtos/rocadeiras/br52g.html 

MARCA: NAKASHI 

https://online.fliphtml5.com/iwofz/eqxz/#p=10 

 

Conforme pode ser verificado com os principais fabricantes de roçadeiras, nenhum coloca garantia de 01 
(um) ano em seu catalogo. SE CASO FOR APRESENTADO ESSA INFORMAÇÃO O CATALOGO É MONTADO E 
NÃO ORIGINARIO DO FABRICANTE. 
 

Nossa proposta está de acordo com o que solicita o edital, pois enviamos catalogo e enviamos também a 
proposta commercial. Podemos verificar o que está sendo solicitado no edital. 
 
 

Item 14 – Proposta no Sistema eletrônico. 
 

14.1. – O registro de proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento das condições do Edital, inclusive com relação às quantidades, aos prazos, forma de entrega dos 
produtos, forma de apresentação de declaração e documentos de habilitação. 
 

14.3. – No preenchimento da proposta eletrônica deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio 
as marcas e modelos dos produtos ofertados e os valores unitários e totais (com no máximo 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula). A não inserção destas informações neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à 
ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 
 

14-4 – A licitante deverá ANEXAR a sua proposta eletrônica em campo proprio no portal de compras 
eletrônicas do COMPRASBR (CATALOGO), manual técnico, prospecto, folder, folheto e/ou cópia da pagina do site 
do fabricante do produto ofertado, compativel e adequado ás especificações. 
 

14-5 – OS DOCUMENTOS CITADOS NO SUBITEM 14.4 SÃO COMPLEMENTARES Á PROPOSTA E 
PERMITEM A ANÁLISE TÉCNICA DO PRODUTO E SUA COMPATIBILIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 
SOLICITADAS. 
 

CONFORME O SUBITEM 14.5 O CATALOGO SOLICITADO É PARA APENAS A ANALISE DAS 
ESPECIFICAÇÕES E COM CERTEZA NOSSO EQUIPAMENTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS 
NO ANEXO I. 

 
Por isso solicitamos que seja RECONSIDERADA nossa proposta por ter apresentado a proposta com dados 

tecnicos, marca e modelo, garantia do equipamento ofertado e o CATALOGO que está sendo solicitado no edital. 
 
Solicitamos que seja respeitado o edital e suas leis mencionadas que regem o presente certame, inclusive a 

Lei Federal 8.666/93, artigo 3. (A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade...). 

 

Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por um deferimento a solicitação acima 

mencionada.   

Campinas, 25 de novembro de 2021 

 

https://www.branco.com.br/la/pt_br/catalogo-de-produtos/rocadeiras/br52g.html
https://online.fliphtml5.com/iwofz/eqxz/#p=10
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