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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2017 – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de limpeza (Papel 

Higiênico) para futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade da 

Administração Municipal. 

 

DATA DE REABERTURA: 09/01/2018 

 

RECORRENTE: A BAHIANA EMBALAGENS LTDA  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

No dia 25/01/2018 às 09h13min deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 

Recorrente. Portanto, tempestivo, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII. 

 

DAS CONTRA-RAZÕES 
 

A licitante ATLANTICO SUL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP, protocolou as 

contrarrazões ao recurso impetrado pela licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA, em 

30/01/2018, às 15h15min, tempestivamente.  

 

PRELIMINARMENTE 

 

1 – Da Admissibilidade do Recurso.  

 
A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência 

concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão e da 

fundamentação. 

 

A Lei nº 10.520/02, em seu art. 4º, inciso XVIII, assim disciplinou: 

 
Art. 4º, 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 contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

 

Art. 4º, XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

pregoeiro ao vencedor; 

 
 DOS FATOS 
 

Insurge-se a licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA,  alegando: “ a licitante ATLANTICO 

SUL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP apresentou proposta de preços para o item 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

do pregão nº 127/2017( Presencial) - COMPEL, dentro do envelope N 01 - Proposta de 

Preços, conforme exigência do Edital, que possui a seguinte redação: PAPEL HIGIÊNICO 

FOLHA DUPLA,100% CELULOSE NEUTRO, SEM PERFUME, PICOTADO, BRANCO E/OU 

COM ALTO TEOR DE ALVURA. ROLO COM 10CMX30M, FARDO COM 64 ROLOS, 

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 4 ROLOS COM MARCA DO FABRICANTE. CONFORME 

LEGISLAÇÃO EM VIGOR" 
 

"Após publicação da Ata de Reunião...divulgada em 22/01/2018 as 14:00 horas... que declarou 

vencedora a licitante ATLANTICO SUL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP, solicitamos 

vistas da amostra do produto licitado para analise - no que fomos imediatamente atendidos - 

e constatamos a seguinte irregularidade: Na nosso vista da amostra, constatamos, na 

embalagem do produto ( e a própria licitante ATLANTICO SUL COMERCIO E INDÚSTRIA 

LTDA - EPP confirma nossa constatação), que, quando apresentou a FICHA TECNICA DE 

PRODUTO, emitida pela fabricante COMPANHIA PADUANA DE PAPEIS, junto com a sua 

proposta de preços ( na embalagem da amostra e na ficha técnica de produto) que o Papel 

Higiênico Toilet, é fabricado com a composição de Fibras Naturais e Celulose Virgem). 

Portanto, este produto não é composto de 100% Celulose, como requer o Edital."  

 

" Só como esclarecimento, as Fibras são aparas( sobras) de papeis usados, que são recicladas e 

misturadas a celulose virgem. Produzindo desta maneira, um papel de qualidade inferior e 

duvidosa, que podem causar sérios danos a saúde. O papel reciclado é feito com aparas de 

procedências desconhecidas. As suas fibras podem conter vários microorganismos nocivos a 

saúde humana. Observem o fundo do rolo do papel higiênico Toilet e veja que o mesmo tem uma 

coloração escura. Não é branco ou alvo, situação que só é verdadeira, quando o papel é 100% 

celulose. Isso representa um enorme risco de contaminação e de infecção em áreas intimas, 

especialmente para mulheres e crianças".   

 

" Portanto alem de ferir o Edital, trata-se de um produto que será usado para higiene pessoal e 

que não pode, de maneira alguma, conter impurezas, principalmente quando pode ocasionar 

risco a Saúde. 

 

DO PEDIDO 

 

" requer a recorrente seja o presente recurso conhecido e , no seu mérito, julgado 

procedente, para: desclassificar a licitante ATLANTICO SUL COMERCIO E INDÚSTRIA 

LTDA - EPP, no Pregão Presencial nº 127/2017 ( Presencial) - COMPEL, por apresentar 

amostras do produto fora das especificações do Edital: a composição do produto não é 

100% celulose". 

 

 

DAS CONTRA-RAZÕES DA ATLANTICO SUL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP 

 
A licitante ATLANTICO SUL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP, protocolou as 

contrarrazões ao recurso impetrado pela licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA em 

30/01/2018, às 15h15min, tempestivamente.  
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Em sede de Contrarrazões a empresa ATLANTICO SUL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 
EPP, alega que " Papel e celulose virgem podem ser fabricados a partir de madeira, palha, 
bagaço de cana, trapos, algodão que é praticamente celulose pura e outras fibras naturais"  
 
" E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom 
senso da autoridade que lhe é superior, que estamos INTERPONDO estas 
CONTRARRAZÕES as quais certamente serão deferidas, evitando assim, maiores 
transtornos". 
 

"Diante ao exposto, tendo em vista que a controrrazoante atendeu a todos os requisitos exigidos 

no processo licitatório, bem como ante a apresentação de  proposta mais vantajosa apresentada 

para PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - PMC, não obstante, requer-se, também, que 

seja indeferido o pleito da recorrente no que tange a desclassificação da controrrazoante, sendo 

que tal pedido não encontra qualquer respaldo legal ou diploma editalício"  

 

DO JULGAMENTO  

 

Inicialmente, deve ser informado que, uma vez recebido o recurso administrativo, o mesmo foi 

encaminhado à Secretaria de Administração – SECAD, através da Coordenação de Serviços e 

Gestão de Contrato, responsável pela análise das amostras e parecer, para que apreciasse as 

alegações trazidas pela Recorrente. 

 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA, Em análise 

do pedido de recurso apresentado pela licitante acima mencionada, informamos a resolução da 

Secretaria de Administração, através da Coordenação de Serviços e Gestão de Contrato  no que 

segue: 

 

"Após reanálise mais criteriosa da amostras do produto objeto do certame licitatório em questão, 

apresentada pela empresa licitante ATLANTICO SUL, decidimos por sua REPROVAÇÃO, por 

não ser a composição do mesmo 100% Celulose, como exige o edital". 

 

" As informações constantes na embalagem é de que o produto é composto de fibras naturais e 

celulose virgem. Não está claro quais são essas fibras naturais. Essas, podem ser produtos 

reciclados ou aparas/ sobras de papel o que torna o material de segunda classe, pois fibras 

celulósicas ou fibras naturais são termos aplicáveis qualquer tipo de produto de papel, inclusive 

aos que utilizam em sua composição papeis reciclados, como papel jornal, papel-kraft, papel de 

revista, etc. Uma fibra que foi reciclada é natural porque continua tendo sua origem na celulose 

extraída da madeira" 

 

" Salientamos que procedemos diligencia no site da empresa fabricante, e não encontramos 

informações que classifique melhor o produto." 

 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira, fundamentada nos termos do Edital, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do julgamento objetivo, na melhor 

doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8666/93, resolve: 
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1-  Conhecer do recurso interposto pela licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA, e no 

mérito julgar PROCEDENTE, no sentido de desclassificar a proposta da ATLANTICO SUL 

COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP no lote 01 em conseqüência da reprovação de 

sua amostra por não atender as especificações do edital. 

  

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

 
É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 09 de fevereiro de 2018. 
 

 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente /Apoio 

Ana Carolina da Silva dos Santos 

Pregoeira 

Vagner Julio da Cunha 

Apoio 

 

Monique de Jesus 

Fonseca 

Apoio 

 

 


