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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

 PREGÃO Nº 020/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais escolares, em 

atendimento às entidades educacionaisda Rede Pública Municipal de Ensino de Camaçari, de 

acordo com as especificações, quantidades estimadas econdições constantes neste Termo 

de Referência. 

DATA DE ABERTURA: 25/02/2019 

RECORRENTE: FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do certame a licitante MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS 

EIRELI – ME foi publicada no Portal de Compras do Município em 22/03/2019. A recorrente 

apresentou seu recurso em 27/03/2019.  

Na forma do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002 o prazo para apresentação de recurso contra 

declaração de vencedor é de 3 dias.  

Não foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi desclassificada do certame por suas amostras não atenderem ás exigências 

do edital. Inconformada, interpõe o presente Recurso o qual se passa a analisar.  

DO PEDIDO 

“Ante o exposto, requer ao Ilmo. Sr. Pregoeiro o recebimento, processamento e integral 

provimento do presente Recurso Administrativo, a fim de que se reconsidere a decisão que 

reprovou as amostras apresentadas, e ensejou na desclassificação da empresa FUTURA 

COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS, em vista da notória ausência de justificativa 

para ela e prejuízo ao erário dela decorrente, declarando a ora Recorrente classificada e 
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habilitada para a contratação in tela (sic)¸ pela completa satisfação dos itens previstos em 

Edital que regem o certame.”  

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma 

numerada para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que teve sua desclassificação decretada em vista da 

reprovação das amostras de diversos produtos, reprovação essa pautada em critérios de 

ordem completamente subjetiva e, consequentemente, irregular. Aduz que o edital exige para 

uma séria de itens selo do INMETRO e INNAC, sendo completamente desarrazoável (sic) 

esta exigência, conforme muito bem demonstrado por outros licitantes em sede de 

impugnação e pedido de esclarecimentos, instrumentos que se esperava terem superado 

determinada exigência incongruente. Aduz a Recorrente que nada obsta a exigência de 

certificação do INMETRO para materiais escolares, em que a presença das certificações, 

inclusive é obrigatória. Diante disso, é até mesmo dever da Administração Pública realizar a 

exigência de certificação do INMETRO, o que não se justifica é a exigência de que referida 

certificação seja promovida por instituição específica. A Recorrente alega que o INNAC não 

passa de mais um dentre os inúmeros Organismos de Certificação de Produtos existentes e 

acreditados pelo INMETRO, sendo que sua avaliação tem o mesmo peso do que os demais 

Organismos de Certificação de Produtos, popularmente conhecidas como OCP´s. Aduz que 

entendeu que a resposta à impugnação da ALEA COMERCIAL LTDA EPP tivesse sanado o 

que chamou de vício editalício ante a resposta da área técnica. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: De início cumpre destacar que a Recorrente não se insurgiu 

contra as exigências do Edital, nem por questionamento nem por impugnação, demonstrando 

sua total concordância com a participação no certame mediante as regras previamente 

estabelecidas.  

Apenas a empresa ALEA COMERCIAL LTDA EPP. impugnou a exigência de selos, a qual foi 

respondida devidamente sem qualquer insurgência seja da própria impugnante, seja da atual 

Recorrente ou de qualquer outra potencial licitante. 

Diferentemente do que sustenta a Recorrente, a resposta à Impugnação da ALEA 

COMERCIAL foi inequívoca, não cabendo a interpretação dada pela Recorrente, vejamos o 

que foi dito quando daquela análise: 
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Desta forma, o certame foi conduzido com conhecimento e aquiescência de todos os licitantes 

acerca das regras que o balizaram. Fere o princípio da isonomia, da vinculação ao 

instrumento convocatório e da boa-fé rever as exigências do edital nesta fase final para 

beneficiar uma ou outra licitante. 

Nada obstante, em consulta à área técnica foi informado a esta COMPEL o que se segue: 
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Porém, a SEDUC informa que a desclassificação das amostras da Recorrente não está 

apenas vinculada ao selo do INAAC.  

A Recorrente apresentou 02(dois) Kits com as seguintes quantidades: 02(duas) 

EMBALAGENS DOS PRODUTOS PARA ENTREGA (SACOLAS), 02(dois) CADERNO DE 

DESENHO 48 FOLHAS, 02(dois) LÁPIS PRETO, 02(duas) BORRACHA BRANCA ESCOLAR, 

02(duas) CAIXA GIZ DE CERA, 02(duas) CAIXA CANETA HIDROGRÁFICA, 02(dois) 

APONTADORES, 02(duas) TESOURA SEM PONTA, 02(duas) COLA BRANCA 90G, 

02(duas) CAIXA TINTA GUACHE, 02(duas) CAIXA PINTURA A DEDO, 02(duas) CAIXA DE 

MASSA DE MODELAR 180G, 02(duas) CAIXA LÁPIS DE COR 12 CORES. 

Tais quantidades estão abaixo do solicitado. 

Para composição de 02(dois) gêneros (KITS) seria necessário a apresentação das seguintes 

quantidades: 02(duas) EMBALAGENS DOS PRODUTOS PARA ENTREGA (SACOLAS), 

02(dois) CADERNO DE DESENHO 48 FOLHAS, 08(oito) LÁPIS PRETO, 04(quatro) 

BORRACHA BRANCA ESCOLAR, 02(duas) CAIXA GIZ DE CERA, 02(duas) CAIXA CANETA 

HIDROGRÁFICA, 04(quatro) APONTADORES, 02(duas) TESOURA SEM PONTA, 04(quatro) 

COLA BRANCA 90G, 02(duas) CAIXA TINTA GUACHE, 02(duas) CAIXA PINTURA A DEDO, 

04(quatro) CAIXA DE MASSA DE MODELAR 180G, 02(duas) CAIXA LÁPIS DE COR 12 

CORES. 

Amostra Para este KIT os itens: EMBALAGENS DOS PRODUTOS PARA ENTREGA 

(SACOLAS), CADERNO DE DESENHO 48 FOLHAS, TESOURA SEM PONTA, CAIXA TINTA 

GUACHE, CAIXA PINTURA A DEDO E CAIXA LÁPIS DE COR, obedecem às quantidades da 
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exigência A do ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO, constante em edital. 

Porém, para este mesmo KIT os itens: LÁPIS PRETO (06 unidades abaixo do solicitado), 

BORRACHA BRANCA ESCOLAR (02 unidades abaixo do solicitado), APONTADORES (02 

unidades abaixo do solicitado), COLA BRANCA 90G (02 unidades abaixo do solicitado), 

MASSA DE MODELAR 180G (02 unidades abaixo do solicitado. Foi identificado violação da 

embalagem do lápis preto, o mesmo, que deveria ser apresentado em 04(quatro) unidades 

por KIT, ou seja, 08(oito) lápis, além disso, a empresa apresentou embalagem vazia, 

separada do produto. 

TESOURA SEM PONTA 

A solicitação do termo de referência é: TESOURA SEM PONTA escolar, produto deverá 

possuir selo do INMETRO e INAAC, cabo emborrachado, podendo ser em diversas cores, 

cabo flexível, precisão no corte, não oferecer risco. 

A empresa apresentou amostra para este item fora da especificação exigida. A tesoura sem 

ponta possui cabo emborrachado internamente, porém, o cabo (as duas alças para colocação 

dos dedos) não apresenta flexibilidade. Baseado na especificação do edital, o produto não 

alcança a qualidade desejada. 

KIT ESCOLAR JOVENS E ADULTOS 

A empresa apresentou 02(dois) Kits com as seguintes quantidades: 02(duas) EMBALAGENS 

DOS PRODUTOS PARA ENTREGA (SACOLAS), 02(dois) CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 

FOLHAS, 02(dois) CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS, 02(duas) CANETA 

ESFEROGRÁFICA AZUL, 02(duas) CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, 02(dois) 

LÁPIS PRETO, 02(duas) BORRACHA BRANCA ESCOLAR, 02(dois) APONTADORES, 

02(duas), 02(duas) TESOURA SEM PONTA, 02(duas) RÉGUA 30CM, 02(dois) ESQUADRO 

45º, 02(dois) ESQUADRO 60º, 02(dois) COMPASSO ESCOLAR, 02(dois) TRANSFERIDOR 

ESCOLAR 360º, 02(dois) CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO. 

QUANTIDADES ABAIXO DO SOLICITADO:  

Para composição de 02(dois) gêneros (KITS) seria necessário a apresentação das seguintes 

quantidades: 02(duas) EMBALAGENS DOS PRODUTOS PARA ENTREGA (SACOLAS), 

04(quatro) CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, 02(dois) CADERNO DE DESENHO 

96 FOLHAS, 04(quatro) CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 04(quatro) CANETA 
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ESFEROGRÁFICA VERMELHA, 08(oito) LÁPIS PRETO, 04(quatro) BORRACHA BRANCA 

ESCOLAR, 02(dois) APONTADORES, 02(duas), 02(duas) TESOURA SEM PONTA, 02(duas) 

RÉGUA 30CM, 02(dois) ESQUADRO 45º, 02(dois) ESQUADRO 60º, 02(dois) COMPASSO 

ESCOLAR, 02(dois) TRANSFERIDOR ESCOLAR 360º, 02(dois) CLASSIFICADOR COM 

ELÁSTICO. 

Para este KIT os itens: EMBALAGENS DOS PRODUTOS PARA ENTREGA (SACOLAS), 

CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS, CAIXA LÁPIS DE COR 12 CORES, APONTADOR, 

TESOURA SEM PONTA, RÉGUA 30CM, ESQUADRO 45º, ESQUADRO 60º, COMPASSO 

ESCOLAR, TRANSFERIDOR ESCOLAR 360º e CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO, 

obedecem às quantidades da exigência A do ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE 

PREÇO, constante em edital. Porém, para este mesmo KIT os itens: CADERNO 

UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS (02 unidades abaixo do solicitado), CANETA 

ESFEROGRÁFICA AZUL (02 unidades abaixo do solicitado), CANETA ESFEROGRÁFICA 

VERMELHA (02 unidades abaixo do solicitado), BORRACHA BRANCA ESCOLAR (02 

unidades abaixo do solicitado). Foi identificado violação da embalagem do lápis preto, o 

mesmo, que deveria ser apresentado em 04(quatro) unidades por KIT, ou seja 08(oito) lápis, 

além disso, a empresa apresentou embalagem vazia, separada do produto. 

RÉGUA 30CM 

A solicitação do termo de referência é: RÉGUA material plástico transparente, graduada em 

30 cm, flexível, subdivisão em mm. 

A empresa apresentou amostra para este item fora da especificação exigida. A régua é 

composta de material rígido, a exigência é de que seja flexível. Baseado na especificação do 

edital, o produto não atende as exigências do edital. 

CANETA HIDROGRÁFICA  

A solicitação do termo de referência é: CANETA HIDROGRÁFICA com 12 cores, ponta 

média, individualmente com tampas de facilidade para abrir, ponta macia, ventilação nas 

tampas, ponta com bloqueio para impacto, não recua para dentro do corpo da caneta, tinta 

lavável de fácil remoção. Possuir selo do INMETRO e INAAC. 

A empresa apresentou amostra para este item fora da especificação exigida. A caneta 

hidrográfica é de ponta fina, não possui ponta com bloqueio para impacto que recua para 
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dentro do corpo da caneta. Baseado na especificação do edital, o produto não alcança a 

qualidade desejada, é inferior ao solicitado e poderá oferecer prejuízos a administração. 

A resposta integral oferecida pela SEDUC encontra-se anexada a este julgamento para 

consulta da Recorrente e demais interessados. 

Isto posto, razão não assiste à Recorrente, pelo que se nega provimento ao argumento 

suscitado. 

RAZÃO RECURSAL: (2R)alega que houve violação à publicidade na análise das amostras, 

pois não se oportunizou que os licitantes estivessem presentes, a fim de garantir maior lisura 

ao evento e que nenhuma das 3 licitantes melhores classificadas teve oportunidade de 

acompanhar a análise das amostras apresentadas, sendo que a oportunização da presença 

da ora Recorrente na análise das amostras poderia ter evitado esse resultado 

surpreendentemente equivocado. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: O procedimento de análise das amostras está definido em 

Edital no item 12, contra o qual a Recorrente não se insurgiu. 

 

Tal procedimento, assim como o de análise das propostas, é um ato administrativo contra o 

qual pode se insurgir qualquer administrado, exatamente como faz o Recorrente mediante o 

recurso sob análise. Não há qualquer violação à publicidade ou qualquer outro princípio da 

licitação, haja vista que amplamente divulgado o resultado das análises e suas razões para 

que o interessado possa tomar as providências administrativas que entenda cabíveis. 

Isto posto, razão não assiste à Recorrente, pelo que se nega provimento ao argumento 

suscitado. 
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos 

do edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor 

doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, 

resolve conhecerdo recurso interposto pela  FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS 

EDUCACIONAIS LTDA., para no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da PREGÃO 

Nº 020/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

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/BA, 08 de abril de 2019. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 

Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente em 
Exercício/Apoio                                        

 
 

Wadna Cheile 
Melo Aragão 

Pregoeira 

 
 

Aricele Guimarães 
Machado oliveira 

Apoio 

 
 

Aline Oliveira da 
Silva Almeida 

Apoio 

 
 

Michelle Silva 
Vasconcelos 

Apoio 
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 PREGÃO Nº 020/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

 NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da PREGÃO 

Nº 020/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

Camaçari/BA, 08 de abril de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


