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  A empresa FLESHTEL – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na Rua Guaporé, n. 54, Jardim Guanabara, Goiânia, Goiás, com CNPJ n. 

01.517.794/0001-28, neste ato representada por seu sócio proprietário OSNALDO 

CARVALHO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário com CPF n. 148.120.701-63, 

vem perante Vossa Senhoria, nos termos do item 11 do Edital de Licitação acima 

descrito, propor o seguinte 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO –  

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

  Conforme os fatos e fundamentos a seguir dispostos. 

 

DOS FUNDAMENTOS 

 

  De acordo com o ANEXO I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico 

n. 019/2013 – Casa Civil/GO, foram apresentadas especificações técnicas dos produtos 

com as seguintes descrições: 

 

ITEM  CÓDIGO  UNIDADE  ESPECIFICAÇÃO TECNICA  QUANT. 

01  61868  UN  RADIOCOMUNICADOR – COD. 61868. Transceptor Portátil, 
Modelo PT-7200 UHF/FM, faixa de frequência 450-470MHz,5W 
de potência, 16 canais, sem visor, simplex e semi-duplex, 
sinalização de tom embutida (CTCSS, DCS, DTMF, MDC1200, 
2 tons e 5 tons múltiplos avançados, KDC1200), PTT-ID, 
compressor e expansor de áudio, scrambler incorporado, VOX 
interno (transmissão operada por comando de voz), tom de 
alerta personalizado, desligador, paralisação, ativação e 
reavivador remoto, chamadas múltiplas de emergência e 
operações flexíveis de chamada, proteção de senha, trava de 
teclado, BCLO - trava de canal ocupado, TOT - temporizador, 
controle de potência alta / média / baixa, programação e 
sincronização por meio de PC. Acompanha bateria de Li-Ion de 
alta capacidade, antena rosqueável heliflex de UHF/FM, clip de 
cinto, alça de mão, carregador de mesa rápido com fonte de 
alimentação bivolt 110/220V e manual de operação em 
português.Fone de ouvido e chave de PTT de lapela. Software 
acompanhado de cabo de programação KSPL-08.  

15  



02  61868  UN  RADIOCOMUNICADOR – COD. 61868. Transceptor Portátil, 
Modelo PT-7200 UHF/FM, faixa de frequência 450-470MHz,5W 
de potência, 16 canais, sem visor, simplex e semi-duplex, 
sinalização de tom embutida (CTCSS, DCS, DTMF, MDC1200, 
2 tons e 5 tons múltiplos avançados, KDC1200), PTT-ID, 
compressor e expansor de áudio, scrambler incorporado, VOX 
interno (transmissão operada por comando de voz), tom de 
alerta personalizado, desligador, paralisação, ativação e  
reavivador remoto, chamadas múltiplas de emergência e 
operações flexíveis de chamada, proteção de senha, trava de 
teclado, BCLO - trava de canal ocupado, TOT - temporizador, 
controle de potência alta / média / baixa, programação e 
sincronização por meio de PC. Acompanha bateria de Li-Ion de 
alta capacidade, antena rosqueável heliflex de UHF/FM, clip de 
cinto, alça de mão, carregador de mesa rápido com fonte de 
alimentação bivolt 110/220V e manual de operação em 
português.Fone de ouvido e chave de PTT de lapela. Software 
acompanhado de cabo de programação KSPL-08.  
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  Contudo, conforme se observa nos pontos acima destacados, as 

características dos produtos acima descritos (COD. 61868, sinalização KDC 1200 e 

software KSPL-08) reportam EXCLUSIVAMENTE À MARCA KIRISUN: 

http://en.kirisun.com/  

  Como é de conhecimento público e notório, diversas marcas do mercado 

possuem as mesmas características solicitadas no Anexo I do Edital, contudo, 

SOMENTE A MARCA KIRISUN possui as especificações COD. 61868, sinalização 

KDC 1200 e software KSPL-08. 

  Assim, da forma em que foram redigidas as características dos produtos, 

existe uma explícita orientação para aquisição de produtos EXCLUSIVAMENTE DA 

MARCA KIRISUN, em detrimento às demais marcas que suprem as mesmas 

exigências técnicas e são de igual ou melhor qualidade. 

  Tal situação não pode ser mantida, sob pena de incorrer em expressa 

afronta aos princípios da Isonomia (previsto artigo 5º da Constituição Federal), uma vez 

que está sendo excluída da presente licitação todas as demais marcas de 

Radiocomunicadores, ferindo também o princípio da Legalidade (previsto no inciso II 

do artigo 5º da Constituição Federal), uma vez que a Administração Pública comete ato 

absolutamente ilegal em restringir a licitação a uma única marca do mercado, sem 

apresentar qualquer justificativa técnica legal. 

  Assim, para reparação do vício apontado no edital, deveria ser 

apresentada nova redação do Anexo I, com a especificação técnica que exclua as 

informações que reportam a uma única marca de radiocomunicadores (COD. 61868, 

sinalização KDC 1200 e software KSPL-08), a qual deveria ser assim redigida: 

 

http://en.kirisun.com/


ITEM  CÓDIGO  UNIDADE  ESPECIFICAÇÃO TECNICA  QUANT. 

01  61868  UN  RADIOCOMUNICADOR. Transceptor Portátil, Modelo PT-7200 
UHF/FM, faixa de frequência 450-470MHz,5W de potência, 16 
canais, sem visor, simplex e semi-duplex, sinalização de tom 
embutida (CTCSS, DCS, DTMF, MDC1200, 2 tons e 5 tons 
múltiplos avançados), PTT-ID, compressor e expansor de áudio, 
scrambler incorporado, VOX interno (transmissão operada por 
comando de voz), tom de alerta personalizado, desligador, 
paralisação, ativação e reavivador remoto, chamadas múltiplas 
de emergência e operações flexíveis de chamada, proteção de 
senha, trava de teclado, BCLO - trava de canal ocupado, TOT - 
temporizador, controle de potência alta / média / baixa, 
programação e sincronização por meio de PC. Acompanha 
bateria de Li-Ion de alta capacidade, antena rosqueável heliflex 
de UHF/FM, clip de cinto, alça de mão, carregador de mesa 
rápido com fonte de alimentação bivolt 110/220V e manual de 
operação em português.Fone de ouvido e chave de PTT de 
lapela. Software acompanhado de cabo de programação. 
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02  61868  UN  RADIOCOMUNICADOR. Transceptor Portátil, Modelo PT-7200 
UHF/FM, faixa de frequência 450-470MHz,5W de potência, 16 
canais, sem visor, simplex e semi-duplex, sinalização de tom 
embutida (CTCSS, DCS, DTMF, MDC1200, 2 tons e 5 tons 
múltiplos avançados), PTT-ID, compressor e expansor de áudio, 
scrambler incorporado, VOX interno (transmissão operada por 
comando de voz), tom de alerta personalizado, desligador, 
paralisação, ativação e  
reavivador remoto, chamadas múltiplas de emergência e 
operações flexíveis de chamada, proteção de senha, trava de 
teclado, BCLO - trava de canal ocupado, TOT - temporizador, 
controle de potência alta / média / baixa, programação e 
sincronização por meio de PC. Acompanha bateria de Li-Ion de 
alta capacidade, antena rosqueável heliflex de UHF/FM, clip de 
cinto, alça de mão, carregador de mesa rápido com fonte de 
alimentação bivolt 110/220V e manual de operação em 
português.Fone de ouvido e chave de PTT de lapela. Software 
acompanhado de cabo de programação.  
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DOS PEDIDOS 

 

  Em face ao exposto, a interessa requer: 

 

  Que Vossa Senhoria ESCLAREÇA se será permitida a apresentação de 

propostas para participação do edital que tragam as mesmas especificações técnicas dos 

radiocomunicadores apontados no Anexo I do Edital, contudo, de outra marca que não 

seja a KIRISUN, ou seja, radiocomunicadores que não possuam sinalização KDC 1200 

e software KSPL-08 (características exclusivas da marca KIRISUN). 

 

  Em caso negativo ou em caso de não ser apresentada a resposta em 

tempo hábil, fica o presente edital desde já IMPUGNADO, pelos fundamentos acima 

apontados, uma vez que a solicitação de marca específica de produto fere diretamente o 

princípio constitucional da Legalidade e da Isonomia, devendo o referido Edital ser 



RETIFICADO para que exclua das especificações técnicas do Anexo I os termos 

“COD. 61868”, sinalização “KDC 1200” e software “KSPL-08”, que reportam 

exclusivamente à marca de radiocomunicadores KIRISUN. 

 

  Nestes Termos, 

  Pede e Espera Deferimento. 

 

  Goiânia, 17 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

Fleshtel Com. Rep. Prod. Eletrônicos Ltda. 

 


