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JULGAMENTO DE RECURSO 

 

Pregão Presencial nº 070/2019 – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de cesta básica de alimentos e kit 

enxoval para recém nascido destinado aos usuários atendidos pelos serviços da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES. 

 

DATA DE ABERTURA: 29/04/2019 (Lote II) 

 

RECORRENTE: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

A decisão que declarou a empresa 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME 

vencedora foi publicada no Portal de Compras em 24/05/2019. A Recorrente M7 TECIDOS E 

ACESSÓRIOS LTDA. - EPP apresentou seu recurso em 28/05/2019. 

 

Na forma do art. 11, inciso XVII, do Decreto Municipal nº 4.071/05, bem como do art. 11, 

inciso XVII, do Decreto Federal nº 3.555/2000 o prazo para apresentação de recurso é de 3 

(três) dias, portanto, o recurso apresentado pela Recorrente foi tempestivo. 

 

Ato contínuo foi divulgada a aprovação da amostra da empresa declarada vencedora no dia 
27/05/2019, tendo a Recorrente apresentado nova petição em 04/06/2019, ratificando os 
termos do seu recurso anterior e questionando a decisão que aprovou a amostra da 
empresa 2002 DISTRIBUIDORA. 
 

Sem mais, reproduzindo trechos das pretensões recursais em apertada síntese, segue abaixo 

o posicionamento da Pregoeira e Equipe de Apoio. 
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I - DAS RAZÕES DOS RECURSOS 
 

Alega a Recorrente que foi injustamente desclassificada em face de uma análise equivocada 

da sua amostra referente ao item 07 – manta para recém nascido (Lote II), vez que reprovada 

em decorrência de critérios insignificantes. 
 

Aduz que a referida amostra foi aprovada em função da qualidade, acabamento e marca, que 

são fatores determinantes da alta durabilidade do referido produto, tendo sido reprovado em 

virtude de ter apresentado produto (manta) maior do que o solicitado, além do bordado ser 

decorrente de uma aplicação. 
 

Assevera, portanto, que o fato de a amostra possuir medidas superiores à solicitada a define 

como mais apropriada para uso, vez que protege melhor o recém-nascido, ratificando através 

de exemplos que o produto apresentado pode ser considerado superior ao exigido. 
 

Em relação ao bordado, ratifica a Recorrente que não houve desacordo com o quanto 

determinado no edital, que indica apenas a necessidade de existência de bordado no item, 

sem mencionar a forma que o mesmo deveria constar na manta, se por aplicação ou sobre a 

malha (costura). 
 

Ainda, indica que o pequeno descolamento do bordado em sua amostra não deve ser fator 

determinante para a sua desclassificação, até porque os quesitos mais importantes, quais 

sejam, qualidade e acabamento foram aprovados, segundo a própria Comissão Julgadora, 

podendo, inclusive, ser requerido que os bordados a serem entregues na contratação sejam 

inseridos sobre a malha e não por aplicação. 
 

Para arrematar a questão relacionada à reprovação da sua amostra, aduz que, de acordo 

com a jurisprudência dos tribunais, se o produto apresentado possui qualidade superior e 

atende às finalidades a qual se destina, deve ser naturalmente aceito. 
 

Por fim, ressalta que o valor da manta por ela apresentado é 03 (três) vezes menor que o 

preço ofertado pela segunda colocada. 
 

Já no que se refere à análise das amostras apresentadas pela empresa 2002 

DISTRIBUIDORA (segunda colocada), a Recorrente ratifica que, em afronta aos princípios da 

legalidade, da moralidade, da isonomia, dentre outras, “foram todas aprovadas mesmo 

estando certos itens em desacordo com o edital”. 
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Nesse sentido, a Recorrente relacionou alguns itens cujas amostras estariam em desacordo 

com o edital, ponderando os motivos pelos quais deveriam ser reprovadas. 
 

Ainda, indica que foi equivocadamente concedida a chance de a empresa 2002 

DISTRIBUIDORA apresentar 02 (duas) amostras de um mesmo produto, possibilitando que a 

Comissão escolhesse a mais adequada. 
 

Por fim, requereu a Recorrente o provimento dos recursos apresentados, visando a anulação 

das decisões realizadas no processo, que definiram a classificação e declaração da Recorrida 

vencedora, bem como seja realizada a sua reclassificação, por ter apresentado a melhor 

proposta e a amostra adequada às exigências do edital. 

 

II – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 
 

Após a análise das razões recursais, concluímos que assiste razão à Recorrente, pois, é 

cediço que a aceitabilidade de amostra apresentada em licitação deve observar fatores 

padrão, a exemplo da possibilidade de aceitação de produtos com especificações superiores 

à exigida no termo de referência, observância aos princípios do julgamento objetivo e 

isonomia. 
 

Na efetiva análise das amostras da Recorrente, é importante reconhecer que o item 7 – 

manta para recém nascido – por ela apresentado foi reprovado em decorrência da 

ponderação de aspectos inadequados, tendo sido a amostra recusada em virtude do maior 

tamanho do produto e também por um simples descolamento do bordado, decorrente do fato 

da sua inserção ter sido realizada por aplicação. 
 

Em confronte com o quanto efetivamente exigido no termo de referência anexo ao edital, 

resta confirmada a alegação da recorrente de que não há previsão que defina a forma de 

colocação do referido bordado, além do que a medida exigida (70x70cm) é menor do que a 

oferecida em sede de amostra (92x92cm), o que, em verdade, somado ao fato de que a 

qualidade do tecido e do acabamento foram totalmente satisfatórios, pode aferir o 

entendimento de que, no fim das contas, foi apresentado à Administração um produto 

superior. 
 

Isso porque, a priori, é pertinente que uma manta de mesma qualidade e acabamento, porém, 

com medidas superiores, tende a oferecer melhor proteção a um bebê. 
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Em relação ao descolamento do bordado, é salutar ressaltar que, além de se tratar de um 

detalhe que não exerce maior influência na finalidade principal do objeto (proteção de um 

bebe recém nascido), há no edital e no termo de referência disposições que servem como 

mecanismos de controle da qualidade, possibilitando a adequada gestão e obtenção de 

produtos satisfatórios junto ao fornecedor, sob pena de aplicação de sanções, a exemplo do 

item 18.9 do TR, senão vejamos: 

 

18.9 A Contratada é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente 

às suas expensas, os produtos em que se verificarem vícios ou 

desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da 

convocação, independente da aplicação das sanções previstas no 

Contrato. 
 

Além disso, a própria Recorrente em seu recurso, reconhece a possibilidade de que, 

mediante pleito da contratante, seja implementado um bordado sobre o tecido para fins de 

efetiva entrega, após a celebração do contrato. 
 

Dessa forma, é dever desta Comissão restabelecer a correta avaliação, afastando qualquer 

equívoco empregado, e visando garantir o tratamento isonômico e aplicação de critérios 

objetivos de julgamento, que são algumas premissas do procedimento de avaliação de 

amostras, de acordo com entendimento do Tribunal de Contas da União1. 
 

Tais premissas encontram guarida no caput do art. 3º, da Lei 8.666/93, senão vejamos: 

 

Art. 3º  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

                                                           
1TRIBUNAL de Contas da União. Licitações & Contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4.ed. 

Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e 

Publicações, 2010, p. 531. 
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É importante salientar que, para que seja alcançado o interesse público, é imprescindível o 

desapego a formalismos desnecessários. Acontece, porém, que esse formalismo excessivo 

constituiu exatamente a tônica da análise da amostra da Recorrente. 

 

Nessa linha, o TCU tem se manifestado, litteris: 

 

“Deve se evitar a desclassificação de propostas pelo 

descumprimento de exigências pouco relevantes, em respeito ao 

princípio do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais 

vantajosa à Administração. Recomendação.” - Acórdão 11907/2011 – 

Segunda Câmara. 

________ 

 

“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser 

exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais 

vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na 

documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem 

prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante 

diligências.”- Acórdão 2302/2012 – Plenário 
 

Vimos acima exemplos de decisões aplicadas em sede de análise de documentação, cuja 

interpretação pode ser estendida e considerada plenamente aplicável ao caso concreto aqui 

discutido, qual seja, a análise de amostras. O excesso de formalismo comprovado na referida 

análise, repete-se, não caminha na direção da finalidade do processo licitatório, devendo seu 

rumo ser corrigido e redirecionado ao interesse público e à obtenção da melhor proposta para 

a Administração. 
 

Para isso, deve a Administração se valer do que estabelece a Súmula nº 473 do Supremo 

Tribunal Federal – STF, verbis: 
 

“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.” 
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Diante de todo o vastamente exposto e, sobretudo, em virtude do equívoco identificado na 

análise da amostra da Recorrente, devem ser acolhidas as suas pretensões recursais, para 

que os produtos apresentados sejam considerados satisfatórios, vez que plenamente capazes 

de atingir as finalidades pretendidas com a contratação. 
 

III - DA DECISÃO 
 

Face ao vastamente exposto, o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio, fundamentado(a) nos 

termos do edital, e com base nos princípios da isonomia, do julgamento objetivo, 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 conhecer do recurso interposto pela empresa M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA., 

para no mérito: 
 

1 – DAR PROVIMENTO, devendo a decisão que declarou a empresa 2002 DISTRIBUIDORA 

E COMÉRCIO LTDA – EPP vencedora ser anulada, visando a reclassificação da empresa M7 

TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. e sua declaração como vencedora, por ter apresentado a 

melhor condição comercial e atendido as exigências no que se refere às suas amostras. 
 

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

Secretário Municipal da Administração. 
 

Camaçari/BA, 10 de junho de 2019. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 

Ana Paula 
Souza Silva 

Presidente/Apoio                                        

 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 

Pregoeira 

 
 

Aricele Guimarães 
Machado oliveira 

Apoio 

 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida  
Apoio 
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Camaçari/BA, 14 de junho de 2019. 

 

Senhor Secretário, 

 

 

 

 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,  

encaminhamos a V. Sª., o julgamento do recurso do Pregão Presencial nº 070/2019 – 

COMPEL,interposto pela licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP,contra a 

decisão que declarou a 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – EPP vencedora. 

 

No referido instrumento, constam as razões quanto à opinião de DAR PROVIMENTO ao 

recurso da M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP, para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, anular a decisão final do processo, reclassificar a 

empresa Recorrente e defini-lacomo vencedora da licitação. 

  

Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente da COMPEL 

 

 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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Pregão Presencial nº 070/2019 – COMPEL 

 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP 

 

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

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 

 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante M7 

TECUDIS E ACESSORIOS LTDA. EPP; 

 

 CONSIDERANDO as informações circunstanciadas pela COMPEL; 

 

RESOLVE: 

 

DAR PROVIMENTO ao recurso da M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. EPP, para, em 

consonância com os princípios e normas que regem a licitação, anular a decisão final, 

reclassificar a empresa M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. EPP e declará-la como 

vencedora do processo, por ter apresentado amostra satisfatória e a melhor proposta para a 

Administração. 

 

Camaçari/BA, 14 de junho de 2019 

 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


