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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS - MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

 

 

 
Processo Licitatório n°0104/2019 – Pregão Presencial nº 059/2019 

 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

29.312.896/0001-26 – INS EST 003098903.00-59, situada na Avenida dos Bandeirantes, n° 710, Loja 

05, Bairro Comiteco, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.315-382, telefone (31) 3377 - 7500 vem, 

respeitosamente, à presença da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS, por seu 

representante legal, inconformada, data vênia, com a desclassificação de sua proposta no certame 

licitatório, apresentar, a tempo e modo hábeis, RECURSO ADMINISTRATIVO, nos termos do art. 109 

da Lei nº 8.666/93, e dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

 

 

Do cabimento e pressupostos do presente recurso 

 

 O direito ao acesso do cidadão à atividade administrativa passa por um processo administrativo 

alicerçado nos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5°, LIV e LV), além da imposição do 

dever de publicidade dos atos administrativos (art. 37, CF), consagrando o direito de petição, que está 

presente no art. 5°, XXXIV. 

 

 A conjugação dessas regras impede que a Administração produza atos ou provas 

relevantes sem participação do particular. Portanto, não caberá restringir a participação do 

interessado na atividade administrativa.  
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 Dentro desse contexto, fica evidente a legitimidade ativa da recorrente na interposição do 

presente feito, pois o ato da administração lesou indevidamente seus interesses, da perspectiva do 

interesse público, pois não poderia ter tido sua proposta desclassificada, pelas razões que serão 

explicitadas a seguir. 

 

A faculdade na interposição de recursos administrativos está presente na Lei n° 8.666/93, em 

seu art. 109. A partir da leitura do referido dispositivo verifica-se que da desclassificação da recorrente 

cabe o presente recurso, pois se trata de decisão relacionada com o julgamento de propostas, em 

atenção ao art. 109, I, b, a seguir: 

 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

 

(...) 

 

No que diz respeito ao prazo para a interposição do presente feito, a Lei n° 10.520/02, no inciso 

XVIII do art. 4° traz a previsão de 03 (três) dias, in verbis: 

 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

Conforme se verifica da ata da sessão de licitação, que ocorreu no dia 18/10/2019, o prazo para 

a interposição é de três (03) dias úteis a contar da lavratura da ata. Dessa forma, conclui-se que o 

prazo se estende até 23/10/2019, estando o presente recurso totalmente tempestivo, devendo ser 

analisado pela Pregoeira e sua Equipe de forma motivada, conforme preceitua o art. 37 da 

Constituição Federal. 
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 Para a interposição do recurso administrativo deve haver discordância entre a pretensão do 

particular e o ato administrativo ou decisão do ente público, o que está concretizado no caso concreto, 

pois a pregoeira e sua equipe desclassificaram irregularmente a empresa recorrente do certame, 

alegando que a mesma não atendia as marcas exigidas no edital. 

 

 Uma vez demonstradas a tempestividade e a legitimidade para a interposição do feito, a 

Administração Pública não pode se eximir de produzir resposta ao recurso de forma motivada, 

conforme art. 37, caput, e 55, LV, da CF/88, in verbis: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...) 

 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

(...) 

 

 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes; 

  

 A Administração Pública tem a prerrogativa de sanar os vícios de suas decisões, baseando-se 

no poder de autotutela, apresentando o poder-dever de revisar seus próprios atos, até mesmo de 

ofício, caso estes sejam juridicamente defeituosos. No caso concreto, a desclassificação da 

recorrente se encaixa exatamente nessa circunstância, devendo tal ato ser revisado, em 

conformidade com a as Súmulas 346 e 473 do STF, a seguir: 

 

Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
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Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial. 

 

Uma vez demonstradas a tempestividade e o cabimento para a interposição do presente feito, 

passo a expor as razões do recurso, motivos pelos quais a desclassificação da recorrente foi irregular. 

 

Das razões do recurso 

 

A Recorrente – BHDENTAL COMERCIAL EIRELI. – apresentou, tempestivamente, toda a 

documentação pertinente, e proposta para fornecimento de equipamentos odontológicos, conforme o 

Edital de Licitação, da modalidade Pregão Presencial nº 59/2019. 

 

O referido pregão presencial de n°59/2019 foi ofertado pela Prefeitura Municipal de Coração de 

Jesus e tem como objeto a aquisição de material odontológico para atendimento ao município, 

procedimento do qual a BHDENTAL foi desclassificada irregularmente, sob a alegação de não 

atender às exigências do edital. 

 

Cumpre ressaltar que a recorrente já havia impugnado o edital da presente licitação, ante o 

direcionamento existente, pois o edital previa equipamentos que apenas a marca KavO atenderia, o 

que se revela inapropriado, pois exclui do certame todas as outras marcas que poderiam ofertar 

ótimos produtos para a Administração Pública, sendo óbvio o cerceamento do caráter 

competitivo da licitação.  

 

Na resposta à impugnação, o pregoeiro esclareceu que: 

 

“cumpre esclarecer que este setor adota a Minuta do Edital padrão aprovado pela 

comissão de licitação e setor jurídico responsável, atendendo determinação hierárquica, 

restando estreita margem para alterações dos Instrumentos Convocatórios pelo Pregoeiro 

responsável pela sua elaboração. Ressalta-se, ainda, que a descrição do item foi feita 

pelo responsável técnico do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do 

município, o Dr. SAMUEL BARRETO NETO CRO-22.209, com respaldo daquele setor 

técnico quanto aos requisitos de legalidade das descrições ali dispostas. Parecer técnico 
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atestando que só aquela descrição atende os profissionais dentistas e pacientes do 

município em anexo aos autos do processo.” 

 

Ora, como é possível que apenas uma marca de equipamentos atenda aos profissionais 

dentistas e pacientes do município? O que se verifica aqui é uma clara e irregular preferência por 

marca específica, de forma que o maior prejudicado é a própria Administração Pública, que adquirirá o 

equipamento com preço superior, pois não houve efetiva participação de licitantes. 

 

No final das contas quem paga o preço é a população comum, que recolhe seus tributos 

regularmente e que acaba financiando uma compra em valor superior ao comum no mercado. É 

importante afirmar que a BHDENTAL licita em todo o país e tem total compromisso com a qualidade 

de seu produto, estando apta a satisfazer as necessidades do município, tanto quanto outras licitantes. 

O que se pede aqui é uma concorrência justa, ambiente no qual a Administração Pública ganha, 

atendendo totalmente ao interesse público. 

 

Ainda sustentou o pregoeiro, na sua resposta à impugnação, que a garantia da ampla 

concorrência deve ser conjugado com outros importantes princípios, tais como a razoabilidade, 

proporcionalidade e eficiência na contratação. Realizar uma licitação onde apenas uma marca 

atende os requisitos do edital não apresenta NENHUM aspecto relacionado com eficiência, 

proporcionalidade ou razoabilidade. 

 

A preferência por determinadas marcas é um comportamento que pode ocorrer na vida privada 

do profissional, pois é ele o responsável por financiar seus instrumentos de trabalho, mas em se 

tratando de interesse público, o que deve prevalecer é a proposta mais vantajosa para a 

Administração, em uma combinação de qualidade e preço, característica dos produtos 

comercializados pela BHDENTAL. No presente certame a única coisa que foi levada em consideração 

para a desclassificação da BHDENTAL foi a marca, o que é um total absurdo. 

 

A lei de licitações prevê uma possibilidade na qual é possível a preferência por certa marca, 

tratando-se de uma exceção, pois a regra é a ampla concorrência. A lei exige que seja tecnicamente 

justificável a preferência por aquela marca, baseado em documento que comprove que apenas 

determinada marca é capaz de atender às exigências do edital. 
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No caso concreto obviamente não ficou demonstrado que apenas a marca KavO atendia às 

especificações do edital, pois trata-se de um fato que não corresponde à realidade. Não haveria como 

comprovar condição que não existe de fato. No mercado brasileiro são comercializados diversos 

equipamentos odontológicos de qualidade, não sendo possível afirmar que apenas o consultório 

odontológico da KavO satisfaz as necessidades do município. Abaixo segue trecho da lei que 

comprova a presente situação. 

 

 

§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos 

em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e 

serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato 

convocatório. 

 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

 

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas; 

 

 No que diz respeito ao §5° do art. 7° da Lei n°8.666/93, cabe salientar que tal vedação conjuga-

se com o art. 25, I, a seguir: 

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 

por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 

marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 

fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

 

 Nesse contexto, conclui-se que é possível a contratação de fornecedores exclusivos ou a 

preferência por certas marcas, desde que essa seja a solução mais adequada para satisfazer as 
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necessidades coletivas. Não se admite a opção arbitrária, destinada a beneficiar determinado 

fornecedor ou fabricante. 

 

 Em que pese a descrição do item do edital tenha sido feita pelo Sr. Samuel Barreto Neto, CRO 

– 22.209, cumpre salientar que a descrição está tecnicamente correta, do ponto de vista do 

atendimento às necessidades do município, entretanto está juridicamente incorreta, pois 

estabelece preferência por marca específica, o que é EXPRESSAMENTE VEDADO PELO 

ORDANAMENTO JURÍDICO. Marçal Justen Filho, em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos”, ensina que: 

 

“A proibição não atinge, obviamente, a mera utilização da marca como instrumento de 

identificação de um bem – selecionado pela Administração em virtude de suas 

características intrínsecas. O que se proíbe é a escolha do bem fundada 

exclusivamente em uma preferência arbitrária pela marca, processo psicológico 

usual entre os particulares” 

  

 Dessa forma, conclui-se que é possível a menção da marca Kavo no edital de licitação, 

devendo servir apenas para menção à marca de referência, que deriva da necessidade de 

caracterizar/descrever de forma adequada, sucinta e clara o objeto da licitação. Sobre tal situação 

cabe salientar o Acórdão 2.829/2015, do TCU: 

 

2. O órgão licitante deve identificar um conjunto representativo de diversos 

modelos existentes no mercado que atendam completamente as necessidades da 

Administração antes de elaborar as especificações técnicas e a cotação de preços, 

de modo a evitar o direcionamento do certame para modelo específico e a 

caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado (Acórdão 2.383/2014-TCU-

Plenário).  

3. A vedação à indicação de marca (arts. 15, § 7º, inciso I, e 25, inciso I, da Lei 

8.666/1993) não se confunde com a menção à marca de referência, que deriva da 

necessidade de caracterizar/descrever de forma adequada, sucinta e clara o objeto da 

licitação (arts. 14, 38, caput, e 40, inciso I, da mesma Lei). A diferença básica entre os 

dois institutos é que o primeiro (excepcionado pelo art. 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993), admite 

a realização de licitação de objeto sem similaridade nos casos em que for tecnicamente 

justificável, ao passo que o segundo é empregado meramente como forma de melhor 
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identificar o objeto da licitação, impondo-se a aceitação de objeto similar à marca de 

referência mencionada. 

 

Dentro de tal contexto, verifica-se que a menção à marca Kavo no edital deve servir apenas 

para orientar a identificação do objeto do certame, devendo ser imposta a aceitação de objeto 

similar à marca de referência mencionada. Ou seja, os produtos cotados pela BHDENTAL não 

podem ser desclassificados, pois são similares à marca mencionada, apresentando as mesmas 

funcionalidades por um preço menor, fato extremamente vantajoso para o presente órgão público. 

 

Ocorre que no presente caso não houve QUALQUER PARECER TÉCNICO REVELADO 

AOS LICITANTES QUE JUSTIFICASSE A EXIGÊNCIA DA MARCA KAVO NO DESCRITIVO DOS 

ITENS 01 (CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA) E 06 (KIT ACADÊMICO), o que demonstra não 

se tratar da exceção do §5°, do art. 7° da Lei n°8.666/93. 

 

Os argumentos utilizados pela pregoeira e sua equipe de apoio não merecem prosperar, em 

função de significar limite não justificável ao caráter concorrencial do processo licitatório, pois 

desclassifica a concorrente por não cotar itens da marca Kavo. Ocorre que os produtos da marca 

BHDENTAL são de extrema qualidade, atendendo perfeitamente as exigências do edital. 

 

Apesar de constar no edital, não é suficiente para a desclassificação da recorrente o fato da 

mesma ter cotado equipamentos da marca DENTEMED, pois o equipamento obtiveram todos os 

certificados pertinentes para a participação do certame, incluindo a ANVISA, Inmetro, selo “CE”, o que 

demonstra que os referidos produtos atendem de forma total as exigências do edital, de forma análoga 

aos produtos Kavo citados, apresentando inclusive preço mais vantajoso para a Prefeitura e 

sendo certificado pelos órgãos competentes. 

 

O §1° do art. 3° da Lei n° 8.666 disciplina que os agentes públicos não devem frustrar o caráter 

competitivo do certame, estabelecendo preferências ou distinções em razão de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato: 

 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 

caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
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da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato; (...)". Grifos nossos. 

 

Ora, se os produtos da marca DENTEMED têm todas as certificações necessárias, além de 

apresentarem alta qualidade, torna-se inadequado promover a desclassificação da recorrente por 

mera diferença na marca do consultório odontológico, na medida os produtos da marca DENTEMED 

apresenta ótimo desempenho. 

 

Nesse contexto, o que se verifica é a desclassificação irregular da BHDENTAL, pois cerceia 

indevidamente o caráter competitivo da licitação ao exigir marca específica para o objeto do 

certame, sendo a única que atende às especificações técnicas do edital. 

 

Dessa forma, pede-se que seja julgado PROCEDENTE o presente recurso administrativo 

manejado pela BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, para reclassificar a concorrente, sendo reconhecida 

a participação regular da BHDENTAL no certame, além de ser declarada pela Comissão de Licitação 

a adequabilidade de todos os produtos licitados. 

 

Dessa forma, pede-se:  

 

1. Que seja julgado PROCEDENTE o presente recurso administrativo, para a revisão do ato 

administrativo que desclassificou a recorrente, no sentido de promover a classificação de 

sua proposta comercial no certame, no que tange aos itens 01 (consultório 

odontológico completo) 

 

2. Caso o pedido anterior seja acolhido, pede sucessivamente que seja refeita a fase de 

lances, incluindo a recorrente, para que se consagre a efetiva competição da BHDENTAL 

em relação a todos os itens do certame; 

 
3. Que seja deferido o efeito suspensivo do presente feito, impedindo a prolação de outras 

decisões no presente processo licitatório, até o julgamento do recurso administrativo, em 

conformidade com §2° do art. 109, da Lei 8.666/93; 

 
4. Que seja declarada a adequabilidade de todos os produtos cotados pela recorrente, em 

atenção às especificações do edital; 
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5. Que os outros licitantes sejam intimados do presente recurso, para que, querendo, no prazo 

legal, interponham suas contrarrazões, em atenção ao princípio do contraditório e ampla 

defesa, aplicados aos processos administrativos; 

 
6. Que a Pregoeira e sua equipe mencionem os dispositivos legais aplicáveis ao caso, em 

atenção à necessidade de motivação dos atos administrativos, em conformidade com 

o art. 37 da CF/88, que elenca os princípios norteadores da Administração Pública; 

 
7. Caso se entenda pela excepcionalidade do §5° do art. 7° da Lei n°8.666/93, que se produza 

a prova técnica, mediante parecer motivado, que justifique a exigência do edital em 

relação à da marca Kavo. 

 

 

 

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2019. 

 

 

_________________________________________ 
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 

 

 

C/CÓPIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG 

Av. Raja Gabáglia, 1315 - Luxemburgo, Belo Horizonte - MG, 30380-435 

 

C/CÓPIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS 

Av. Álvares Cabral, 1740 - Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, 30170-001 
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