
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR WALDECI BARGA ROSA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – 

ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DO ILUSTRÍSSIMO SENHOR JEFFERSON RODRIGUES DA 

SILVA, PREGOEIRO OFICIAL. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 

(PROCESSO Nº 132/2022) 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E 

PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. 

 

 

STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP, devidamente credenciada na 

licitação em epígrafe, vem, com todo acatamento e respeito devidos, apresentar suas 

CONTRARRAZÕES, ao recurso interposto pela empresa CASA DOS FILTROS COM. E SERVIÇOS DE 

PURIFICADORES LTDA., o que faz com base no item 9.1 do Edital de Convocação, no art. 4º, inciso 

XVIII, da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, no art. 109, da Lei nº 8.666/93 e nos fatos e 

fundamentos a seguir apresentados. 

PRELIMINARMENTE 

A recorrente, apesar de ter cumprido QUASE todos os pressupostos recursais, quais sejam, motivação 

(contrariedade à Ato Administrativo), tempestividade (motivou e apresentou no tempo certo), 

legitimidade (é licitante do certame) e forma (apresentou as razões da forma escrita adequadamente), 

contudo carece de INTERESSE DE AGIR, pois o resultado do eventual julgamento do recurso interposto 

pela recorrente, não lhe causará qualquer benefício, haja vista que se o Pregoeiro adotar postura rígida 

em relação às exigências contidas no Edital, sua proposta para o item 02 também deverá ser 

desclassificada, pois como será demonstrado nas razões de mérito, o equipamento ofertado não 

atende todas as exigências do Edital e portanto, o OBJETO LICITADO NÃO LHE SERÁ ADJUDICADO. 

A mera irresignação com o resultado da licitação que não lhe foi favorável, apesar de lhe conferir quase 

todos os pressupostos recursais, não lhe atribui o pressuposto do INTERESSE DE AGIR, pois 

independentemente do resultado do recurso, sua situação não será alterada, ou seja, o recurso em 

nada lhe aproveita, pois ainda que pudesse ser procedente, o que se admite apenas para raciocínio 

lógico, não terá capacidade alterar o resultado do certame a seu favor. 

Diante disso, o recurso interposto pela recorrente NÃO DEVE SER CONHECIDO, por não preencher o 

pressuposto do interesse de agir. 

NO MÉRITO 

A preliminar de falta de interesse de agir já é suficiente para rechaçar o recurso administrativo sub 

oculi, contudo, rendendo hosanas ao PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, passaremos a objurgar o mérito. 



 

 

DOS FATOS 

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto em razão do inconformismo da recorrente, em ver a 

recorrida STILUS ter sido declarada vencedora do item 02, do Pregão Presencial nº 010/2022, do 

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, por ter apresentado a proposta de melhor preço aceita pela 

Administração, classificada por atender às exigências do Edital, como se vê na Ata da Sessão Pública 

do Pregão. 

A Administração analisou a proposta da recorrida STILUS e após as deliberações internas da equipe do 

Município de Guiratinga, entendeu por bem considerar o produto ofertado como aceito, pois ainda 

que seja construído em POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, atenderá às necessidades das 

Secretarias. 

Reclama a recorrente que o purificador de água ofertado pela recorrida não apresenta gabinete em 

aço galvanizado. 

Contudo, ao verificarmos a finalidade do objeto licitado, ou seja, purificar e refrigerar a água que será 

consumida nas diversas Secretarias do Município de Guiratinga, vemos que o Purificador Acqua Flex 

Hermético da marca Libell, tem a melhor condição de refrigeração, isto é, de 3,5 litros/hora, que, 

inclusive, está muito além da exigência contida no Edital, que é de 2,4 litros/hora, além de purificar a 

água com sistema de filtragem de tripla ação e eficiência na retenção de partículas Classe C, ou seja, 

partículas de 5 a < 15 (μm). 

Se insurge também a recorrente, alegando que o purificador ofertado pela recorrida não tem base 

para ser instalado em parede e não possui “mangueira atóxica”. 

Esses argumentos são inverídicos, como se vê na missiva do fabricante Libell anexada, o Purificador 

Acqua Flex Hermético pode ser instalado na parede ou em bancada. No catálogo do produto também 

se verifica que tem suas conexões hidráulicas (também conhecidas como mangueiras) internas são 

atóxicas. 

É de se observar, porém, que ainda suas alegações que fossem verdadeiras o Edital não exige que o 

produto seja instalado na parede ou que possua mangueiras atóxicas, como quer fazer crer a 

recorrente, o que nos faz entender que essas características não são relevantes para o produto. 

Na verdade, o recurso interposto nos fez perceber que, em vista da eficiência finalística do objeto 

licitado, ou seja, capacidade de purificar e refrigerar a água, o produto da marca SOFT, independente 

do modelo que foi ofertado pela recorrente (não foi indicado o modelo) não atende sequer a 

capacidade mínima de refrigeração, que é de 2,4 litros/hora, e de todos os modelos da marca ofertada 

tem no máximo 1,896 litros/hora, como se infere do catálogo anexado, contra os 3,5 litros/hora do 

purificador ofertado pela recorrida. 

Também é inferior ao produto ofertado pela recorrida no quesito filtragem, pois o purificador da SOFT 

realiza dupla filtragem, enquanto o purificador da Libell possui sistema com filtragem de TRIPLA AÇÃO, 

portanto inferior, apesar de que o Edital também é silente nesse quesito. 



 

 

É de se notar, ínclito Pregoeiro, que apesar de não ter o gabinete em aço galvanizado, sua eficiência 

de refrigeração e de purificação da água, está além do exigido. 

Podemos considerar também que os principais agentes nocivos a um purificador devidamente 

instalado, não são os agentes mecânicos, ou seja, danos causados por contato de materiais abrasivos, 

o que o produto construído em aço galvanizado poderia ter melhor resistência e eficiência, sem 

considerarmos a condição de danos causados por quedas que causariam amassados. Contudo, 

considerando que os purificadores estarão sujeitos a alta umidade, os produtos construídos em 

polipropileno de alta resistência seriam infinitamente mais eficientes pois não sofreriam a ação da 

ferrugem, o que o aço galvanizado, apesar de ter uma fina camada protetora de zinco, não está 

completamente imune. 

Considerando as vantagens e desvantagens de ambos os materiais construtivos, podemos verificar que 

a finalidade do purificador de água, que é purificar e refrigerar a água, não sofre interferência pelo fato 

de ser construído em aço galvanizado ou em polipropileno de alta resistência. 

Assim, a decisão que classificou e aceitou a proposta mais vantajosa para o Município de Guiratinga, 

que é a de um produto de alta qualidade, com eficiência de purificação e refrigeração além do exigido 

no Edital, com custo inferior ao estimado pela Administração, não pode ser reformada por uma 

característica que não interfere no seu funcionamento e nem na sua durabilidade. 

Desclassificar a proposta mais vantajosa para a Administração por esse motivo será um excesso de 

formalidade que não trará benefício à municipalidade, pois acarretará numa contratação mais 

onerosa, podendo se obter um produto com menor eficiência nos quesitos de maior relevância, que 

são a purificação e a refrigeração da água. 

Com isso, temos que a decisão do ilustre Pregoeiro não carece de reforma, devendo ser mantida pelos 

seus próprios méritos, por atender os princípios da eficiência e da obtenção da proposta mais 

vantajosa para a Administração. 

Posto isso, requer se digne Vossa Senhoria, preliminarmente NÃO CONHECER do recurso por falta de 

interesse de agir, ou, não sendo esse o entendimento, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o recurso 

interposto pela empresa CASA DOS FILTROS COM. E SERVIÇOS DE PURIFICADORES LTDA. por falta de 

fundamentação jurídica adequada. 

Termos em que, 

Pede e espera DEFERIMENTO. 

Cuiabá/MT, 23 de Março de 2022. 
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PURIFICADOR ACQUAFLEX

vendas <vendas1@libell.com.br>
Ter, 22/03/2022 15:32
Para:  stilusmt@hotmail.com <stilusmt@hotmail.com>

Boa tarde
 
 
O Purificador de Água - Libell Acqua Flex Hermé�co por ser instalado na parede, como também na
mesa/bancada. O suporte é vendido separadamente do produto.
 
A�
 
 
 Gabriela Andrella
 Departamento de Vendas

 +55 16 3506-0201

 +55 16 3506-0201

   vendas1@libell.com.br

   www.libell.com.br

   

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido
esta mensagem por engano, queira por favor retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou

disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido. A LIBELL não é responsável pelo conteúdo ou a veracidade desta
informação.
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