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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2016 – COMPEL 
 
OBJETO: Aquisição de 30 (trinta) scanner portátil com o objetivo de garantir a informatização 

dos processos de forma eletrônica, através do gerenciamento de processos de dados que está 

sendo  implantado  no Município de Camaçari através da Secretaria da Fazenda. 

 

DATA DE ABERTURA: 23/09/2016. 

 

PETICIONANTE: MAURICIO CORREIA DE ARAUJO EIRELI - ME. 

 
 
PRELIMINARMENTE 

 

No dia 07/10/2016, às 11h30min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 

Recurso contra a decisão da Pregoeira que declarou vencedora a licitante AM TECNOLOGIA LTDA - 

EPP.  

 

Preliminarmente, A Pregoeira da Comissão ressalta que o ora peticionante não atendeu ao pressuposto 

para que se proceda à análise do mérito dos recursos na esfera Administrativa, no que diz respeito ao 

momento da interposição de recurso. Vejamos o que dispõe o subitem 20.1, 20.2 e 20.3 do edital: 

 

Subitem 20.1,  20.2 e 20.3 do edital: 

 

20.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, 

perante a Prefeitura Municipal de Camaçari, aquele que não se manifestar 

até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, 

apontando as falhas e irregularidade que o viciaram. 

 

20.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem 

anterior, não a caracterizará como recurso, recebendo tratamento como 

mera informação. 

 

20.3 Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de 

manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata 

a sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-

lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais 

relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

Também não atendeu ao pressuposto para que se proceda à análise do mérito no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública.  
 
Subitem 20.7 do edital: 
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20.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
Diante do exposto, a presente petição será respondida como Pedido de Esclarecimentos, atentando para 
o princípio da isonomia nos processos licitatórios. 

 

     
DOS FATOS 
 
 
Insurge-se a Recorrente MAURICIO CORREIA DE ARAUJO EIRELI – ME: “aduz a 

Recorrente, que a empresa não deve ser declarada vencedora por afronta a norma contida no 

Edital em comento, uma vez que a mesma infringe norma deste edital...” 
 

Alegando que: 

 

"...ocorreu erro crasso, não sanado num primeiro momento por esta banca processante, a 

documentação do proponente declarado vencedor: AM TECNOLOGIA LTDA – EPP..."  

 

“...o equipamento ofertado não atende as especificações do edital...” 

 

“...A mesma sorte cabe, também, as demais empresas que ofertaram produtos cujo a 

especificação está incompatível com as especificações do processo...” 
  

“...Modelo DS-40 Marca: Epson, ofertado pela empresa AM TECNOLOGIA LTDA – EPP, não 

atende a solicitação, mais especificamente no que se refere a velocidade transcrita: 

VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, 300 DPI, B/N – COLOR – 8,5 SEGUNDOS;600 DPI, B/N – 

COLOR – 31 SEGUNDOS (TAMANHO A4)...” 

 

“...O modelo ofertado supracitado possui a velocidade acima do solicitado conforme pode ser 

confirmado no site do fabricante: http://www.epson.com/cmcupload/pdf/brochure ds-40.pdf...” 

 

“...MODELO HP 1000 ofertado pelas empresas: RONA COMÉRCIO EIRELI – ME e AGEUS 

COMÉRCIO LTDA – ME, claramente este modelo não possui conexão wireless...” 
 

 

DO PEDIDO 
 
Requer a recorrente: 
 

“ ...primeiro aplique o efeito suspensivo ao certame, para em seguida receber o Recurso 

e após analise de seus argumentos – determinar a desclassificação de todas as 

empresas que não vincularem seu produto ao objeto do contrato, irregularidade grave 

que deve neste momento ser revista por esta corte...” 

 

“...Em assim, não fazendo, que faça subir o presente recurso a instancia superior para 

apreciação do mesmo...” 
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DO JULGAMENTO  

 
Em primeiro lugar, esclarecemos que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são 
definidas e encaminhadas à Comissão de Licitação pelo Órgão solicitante, motivo pelo qual, o presente 
Recurso foi encaminhado a Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari, para avaliação do 
Recurso. 
 
Pela Representante da SEFAZ foi respondido: 
 
As empresas RONA COMÉRCIO EIRELLI-ME e AGEUS COMÉRCIO LTDA -ME, ao realizar diligência 
no site do fabricante HP, o produto ofertado não possui WI-FI 802.11B/G/N. Neste caso, as licitantes 
Rona Comércio e Ageus Comércio não atenderam as especificações do edital. 
  
Em relação AM TECONOLOGIA LTDA-EPP ao realizar diligência no site do fabricante EPSON e 
consulta requerida por e-mail, o fornecedor ratifica as especificações Scaner DS 40... "300 DPI, B/N - 
COLOR - 8.5 SEGUNDOS, contradizendo, portanto, os argumentos do impetrante, uma vez que o 
mesmo apresentou catalogo em língua estrangeira, o qual não se faz compreensível, já que não é a 
língua padrão, além do mais, é sabido que, determinadas medidas  podem variar consideravelmente em 
cada país. 

 

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 

conhecer do recurso interposto pela licitante MAURICIO CORREIA DE ARAUJO EIRELI – ME, 

dando tratamento apenas de esclarecimentos e no mérito julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, no sentido de desclassificar as licitantes RONA COMÉRCIO EIRELI – ME e 

AGEUS COMÉRCIO LTDA – ME por não atenderem as especificações do edital e manter 

inalterada a decisão que declarou vencedora do certame a licitante AM TECNOLOGIA LTDA – 

EPP. 

 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 20 de outubro de 2016. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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