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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU 
Estado do Paraná 
 
A/C Departamento de Licitações 
REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 72/2018 
A/C Sra. Salete S. C. S. Refosco - Pregoeira 
 

TECNOLÓGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA, com sede, situada à Rod. SP 147 João Tosello, km 100 – Limeira / SP 
- Brasil, CEP 13486-971, Caixa Postal 2126, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda sob o número: 04.946.908/0001-43, neste ato representada pelo Sr. RENATO 
SILVA SAMPAIO, portador(a) da Cédula de Identidade n° 21.794.095 e CPF sob n° 139.615.378-01, vem, 
mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar, tempestivamente, seu RECURSO e 
suas RAZÕES RECURSAIS em referencia ao referido pregão presencial e ao recurso interposto pela 
empresa Laundry Tech. 
 
PRELIMINARES 
 
A empresa Laundry Tech Equipamentos para Lavanderias Industriais Ltda, CNPJ 27.868.692/0001-40, foi 
desclassificada do certame pois cotou o item 04 – Ferro a vapor elétrico, fora das especificações 
mínimas solicitadas e entrou com um recurso solicitando uma possível retificação da decisão, em nosso 
ver decisão correta e simples, pois o mesmo não atendeu o edital. Pede ainda a desclassificação da 
nossa empresa no item 01 – Secador Rotativo, um item que atendemos na íntegra o solicitado, 
mostrando um recurso interposto sem base técnica e sem amparo legal. Deixaremos claro ainda que a 
nossa empresa, atendeu na íntegra o edital e não entendemos como correto a solicitação do recurso 
impenetrado pela empresa Laundry Tech. 
 
DOS FATOS E RAZÕES 
 
Observa-se que na proposta da empresa Laundry Tech, item 04, Ferro industrial elétrico a vapor, não 
atende o mínimo exigido no edital. No edital pede claramente que deve fornecer o ferro com um 
reservatório de 5 litros, além de outros itens como peso do ferro (aprox. 2 kg), tamanho da base 
aproximado de 209x120 mm, entre outras características técnicas. 
E na proposta da empresa acima citada, não consta o volume do reservatório, como aceitar uma 
proposta que não menciona o que será fornecido ?   
Alega ainda que o “fato de não estar visível no catálogo não significa que não será acompanhado desse 
item” e considera ainda isso ser irrelevante.  
Entendemos que pelo fator de não estar visível significa justamente que não será entregue, significa que 
não consta como parte do item a ser fornecido e que, portanto, deve ser desclassificado. Entendemos 
ainda, ao contrário do recurso, que isso é sim muito relevante. 
O órgão em seu edital especifica detalhadamente item por item justamente para que todos possam 
participar com igualdade de condições, não pode ser aceito um item fora das especificações. Tanto é 
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verdade que várias empresas foram classificadas informando justamente o solicitado, constando no 
catálogo apresentado o volume do reservatório.  
Observou-se, portanto, no recurso interposto, um equívoco que não podemos aceitar, pois foi adotado 
uma forma de julgamento procedente e justa por parte da pregoeira, com objetivo de atender na 
íntegra o edital, garantindo de observância do princípio constitucional da isonomia, garantidos pela Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993. Pedimos a manutenção da decisão em desclassificar a empresa por não 
atender ao solicitado. 
 
Com relação ao item 01 – Secador Rotativo, nos causa maior estranhamento ainda o pedido interposto 
no recurso, não só pela não observância da lei de licitações por parte do emissor do recurso, lei essa que 
está sendo cumprida na íntegra pelo edital e pela atuação da pregoeira, como também apresenta um 
grave erro de interpretação de texto, de língua portuguesa. 
 
No edital pede claramente “Capacidade: até 30 KG por carga”, entre outras características como cesto 
interno fabricado em aço inoxidável, atendimento da NR12, Programas de secagem automática, secador 
desliga sozinho quando as roupas estiverem com o teor de umidade desejado, rotor injetado de alta 
precisão, entre outras solicitações. 
 
A empresa Laundry Tech, em um arroubo de errônea interpretação de texto, quer nos fazer entender e 
também a toda comissão, que “até 30 KG” significa “exatamente 30 KG”. 
Se por ventura cotássemos um secador de 32 kg, estaríamos sim fora do solicitado e nesse caso sim 
deveríamos ser desclassificados, pois estaríamos fora do exigido. 
Para deixar claro, embora entendemos não ser necessário, “até 30 KG” seria o mesmo que solicitar 
“Capacidade máxima de 30 KG”.  
De tão claro e objetivo que está o edital, não entendemos o recurso impenetrado pela empresa. 
Recurso esse que está servindo apenas para prejudicar o órgão licitante, já que atrasou um certame que 
já poderia estar na sua fase final. 
 
Tecnicamente, como a lavadora extratora de 30 kg tem cesto com 2 compartimentos, cada 
compartimento tem capacidade para 15 kg, e também pelo fato do secador ter um tempo de processo 
muito mais rápido do que a lavagem, facilita e muito o trabalho dentro da lavanderia ter um secador 
menor, onde não precisará esperar juntar a carga para secar as roupas. Além da economia de energia, 
ocupar menor espaço físico, facilidade de manutenção, etc. 
 
Outro fato que nos causa estranheza é o fato que, no item 04 – Ferro Elétrico, a empresa Laundry Tech 
não especifica que irá fornecer reservatório de 5 litros, e mesmo assim pede que a decisão seja 
cancelada, pois entende que irá entregar mesmo sem escrever. 
Já no item 01 – Secador Rotativo, a empresa Laundry Tech pede a desclassificação da nossa empresa por 
entender que embora atendemos o edital na íntegra e escrevemos corretamente, não vamos entregar o 
solicitado. 
 
Nos causa estranheza o entendimento da empresa Laundry Tech em seu recurso interposto, que em 
resumo fala que quando ele não escreve é porque vai entregar e quando nós escrevemos é porque não 
vamos entregar ?  
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Não podemos aceitar essa confusa interpretação, que além de não ter amparo legal, ocorre em um erro 
de interpretação do texto escrito no descritivo técnico dos equipamentos solicitados. 
 
DO PEDIDO 

 
Tendo em vista, todo o acima exposto, pedimos o óbvio, mantendo-se a decisão da pregoeira, ou seja, 
mantendo-se a desclassificação da empresa Laundry Tech e a classificação da nossa empresa, dando 
andamento ao certame licitatório. 
 
 
Sem mais,  
 
Termos em que, pede deferimento. 
 
 
Limeira, 06 de dezembro de 2018 
 
 
 

 
Eng. Renato Sampaio – Diretor Comercial 
Tel. (19) 9.8856.9210 / 3442.6853 
E-mail: renato@mamuteequipamentos.com.br 
 

 
 


