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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 06/03/2018 às 08h35min 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 CASA ATLANTICO EIRELI - ME, protocolou as contrarrazões ao recurso 

impetrado pela licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA, em 12/03/2018, às 13h43min, 

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:  
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“ Verificando o Contrato Social da empresa CASA ATLANTICO EIRELI - ME, declarada 

vencedora do Pregão N 127/2017( Presencial) COMPEL, a Cláusula Quarta, tem a seguinte 

redação: Cláusula Quarta. A empresa tem por objetos: 

(...) Fabricação de produtos de papel para uso domésticos e higiênico-sanitário.  

 

Desta forma constata-se que a empresa CASA ATLANTICO EIRELI - ME, não contempla, o 

objeto da licitação Pregão N 127/2017.... 

(...) 

4.1.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 
interessados que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

 
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública e Empresa 

Privada; 

b) Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

c) Reunidos sob forma de consórcio; 

d) (...) 

 

Ao analisarmos o Contrato Social das licitantes CASA ATLANTICO EIRELI - ME e 

ATLÂNTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, participantes do Pregão N 

127/2017(Presencial) COMPEL, constatamos as seguintes coincidências: 

 

Razão Social: CASA ATLÂNTICO EIRELI ME 

 

Razão Social: ATLÂNTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA EPP 

 

Configurando Coincidência nas Razões Sociais. 

 

Endereço:, CASA ATLÂNTICO EIRELI ME, Rua do Paquistão, nº 510, Galpão 06, 

Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador,Ba CEP 41.230-05 

 

Endereço:, ATLÂNTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP Rua do Paquistão, 

nº 510, Galpão 04, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador,Ba CEP 41.230-05 

 

Configurando Coincidência nos endereços das licitantes. 

 

Nome do sócios: CASA ATLÂNTICO EIRELI ME, sócia ADRIANA COELHO BONFIM 

FEITOZA 

 

Nome do sócios: ATLÂNTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA EPP, sócios JORGE 

ROBERTO SCHMIDT FEITOZA e JORGE ROBERTO FRANÇA FEITOZA 

 

Configurando Coincidência no sobrenome dos sócios 

 

Endereço Residencial da sócia Adriana Coelho Bonfim Feitoza da CASA ATLÂNTICO 

EIRELI ME, Rua Doutor Augusto Lopes Pontes, 235, Ap 302, Costa Azul, Salvador, 

Bahia, CEP: 41 760-035, Brasil 
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Endereço Residencial do sócio Jorge Roberto Schmidt Feitoza da ATLÂNTICO SUL 

COMERCIO E INDUSTRIA EPP, Rua Dr Augusto Lopes Pontes, 235, Ap 302, Costa 

Azul, Salvador, Bahia, CEP: 41 760-035, cidade do Salvador, capital do Estado da 

Bahia. 

 

Endereço Residencial do sócio Jorge Roberto França  Feitoza da ATLÂNTICO SUL 

COMERCIO E INDUSTRIA EPP, Rua Dr Augusto Lopes Pontes, 235, Ap 302, bairro 

Costa Azul, Salvador, Bahia, CEP: 41 760-035, cidade do Salvador, capital do Estado 

da Bahia. 

 

Configurando Coincidência nos Endereços Residenciais dos sócios 

 

Desta forma, fica constatado que as empresas licitantes CASA ATLÂNTICO EIRELI ME e  

ATLÂNTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA EPP, se enquadram no sub item abaixo: 

 
4.1.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 

enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 
 

c) Reunidos sob forma de consórcio; 

 

Portanto estão impedidas de participar do Pregão Nº 127/2017(Presencial) COMPEL 

(...) 

 

" A licitante CASA ATLÂNTICO EIRELI ME, infringiu duas exigência do item 8 do edital do 

Pregão N 127/2017( Presencial) - COMPEL (...) 

 

A licitante arrematadora do lote/item, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da 

convocação pelo Pregoeiro para apresentar amostra do item (s)/lote(s). A apresentação da 

amostra e sua aprovação é condicionante para a adjudicação da empresa classificada em 1º 

lugar. A amostra deverá ser protocolada na Comissão Setorial Permanente de Licitação – 

COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMMOND, S/N°, CENTRO ADMINISTRATIVO, 

PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP: 42.800-

970, no horário de atendimento das 8h às 14h. A licitante deverá apresentar uma amostra 

lacrada do produto, em conformidade com as especificações contidas na proposta de 

preços e no edital. A embalagem do produto cotado deverá apresentar informações que os 

identifique de acordo com as exigências e especificações, lote, data de fabricação, prazo de 

validade, marca e nome do fabricante 

(...) 

 

" Ficou claro que a convocação das licitantes classificadas em segundo e terceiro lugar, para 

apresentarem a amostra, se deu em razão de serem produtos ofertados de marcas 

diferentes, caso contrario, bastaria ser convocada apenas a licitante segunda colocada"  

 

" A licitante CASA ATLÂNTICO EIRELI - ME apresentou em sua proposta de preços o 

produto com a marca VELUD" 
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"A empresa A BAHIANA EMBALAGENS Ltda, apresentou em sua proposta de preços, o 

produto com a marca VELUD VIP" 

 

" Portanto, produtos com marcas diferentes" 

 

(...) 
 

" A recorrente, ao analisar a amostra do produto entregue pela licitante CASA ATLÂNTICO 

EIRELI - ME , constatou que a mesma apresentou amostra divergente de sua proposta de 

preços. A marca registrada na sua proposta de preços é VELUD e a amostra apresentada 

tem a marca VELUD VIP" 

(...) 
 

" A licitante CASA ATLÂNTICO EIRELI - ME não apresentou junto com a proposta de preços 

a exigência do Edital no seu item 8.6, alínea b..." 
 

" ...a Srª Pregoeira " salientou na própria sessão que tal fato, trata-se de erro material 

irrelevante e que o mesmo pode ser saneado pela Pregoeira a qualquer tempo, 

inclusive no ato da entrega da proposta final pelo possível vencedor do certame" 
 

" Ocorre que a licitante CASA ATLÂNTICO EIRELI - ME, até o presente momento, não 

juntou o referido documento..." 

 

" No dia 23 de fevereiro de 2018... A licitante CASA ATLÂNTICO EIRELI - ME arrematou o 

lote...  Pregoeira classificou a proposta da mesma. Ao analisar a documentação da licitante, 

constatou-se que a mesma apresentou o Atestado de Capacidade Técnico-operacional em 

cópia simples ou seja, sem autenticação por tabelião de Notas ou Servidor da unidade que 

está realizando o pregão, conforme determina o Edital. 
 

"A Srª Pregoeira baseando-se na lei 803/2007, art.27 §6º, concedeu um prazo de 02(dois) 

dias para que a licitante CASA ATLÂNTICO EIRELI - ME  apresentasse o original do 

Atestado de Capacidade tecnico-operacional de forma indevida. O referido dispositivo é 

cabível somente as modalidades concorrência, tomada de preços e convite. Não cabe para 

modalidade pregão." 

(...) 

 

"Está bastante claro o art. 27, 27 §6º , quando relata que " A licitação, nas modalidades de 

concorrência, tomada de preços e convite, serão processadas e julgadas com 

observância dos seguintes procedimentos". Portanto a Lei Municipal 807/2007 não 

contempla a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL,  sendo completamente 

descabido, a aplicação da Lei no Pregão N 127/2017."  
 

DO PEDIDO 

 

" requer a recorrente que: 

 

" desclassificar a licitante CASA ATLANTICO EIRELI - ME" 
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" Não contemplar, comercialização, no seu contrato social o objeto da licitação Pregão 

127/2017..." 

 

" por estar reunida em forma de consórcio" 

 

" por apresentar amostra do produto cotado divergente da sua proposta de preços" 

 

"por não apresentar o item 8.6, alínea b, dados do representante legal, para assinatura do termo 

de Compromisso de Fornecimento, até o presente momento" 

 

"por não ter apresentado na sessão de habilitação, o documento original do Atestado de 

capacidade tecnico-operacional" 

 

DAS CONTRA-RAZÕES DA CASA ATLANTICO EIRELI - ME  

 
A licitante CASA ATLANTICO EIRELI - ME, protocolou as contrarrazões ao recurso 

impetrado pela licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA em 12/03/2018, às 13h43min, 

tempestivamente.  

 
Em sede de Contrarrazões a empresa CASA ATLANTICO EIRELI - ME, 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"  
 
"Atendendo ao chamamento para o certame licitatório  RECORRIDA participou da Licitação 
Pública...devidamente habilitada, apresentou a proposta com menor valor, tendo a amostra 
do produto sido aprovada..." 
(...) 

 

" do ramo de atividade..." Aduz erroneamente, a recorrente que o ramo de atividade da empresa 

não permite a realização do objeto do certame" 

(...) 

 

" ...Importa informar que a recorrida, dentre outros, trabalha com o CNAE 4759-8/99, comercio 

varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente, e com  

CNAE 1742-7/99, Fabricação de produtos de papel para uso domésticos e higienico-sanitário não 

especificados anteriormente. Evidente que papel higiênico se enquadra na expressão outros 

artigos de uso pessoal" 

 

" Portanto, a recorrida não só pode fabricar papel higiênico, como também comercializar para 

consumidor final" 

(...) 

 

"Para que não reste qualquer dúvida de que o ramo de atividade da empresa permite a realização 

do objeto do certame, importa salientar que a recorrida já forneceu papel higiênico para: Governo 

do Estado da Bahia - Secretaria de Cultura..." 

  

" da inexistência de consórcio" 
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" Alega a recorrente que houve ofensa ao item 4.1.2, alínea " c" querendo induzir ao engano de 

que a recorrida está participando do certame em forma de consócio" 

(...) 

 

"De acordo com a Lei  nº 6.404/76, consorcio é a associação temporária entre empresas, sem 

personalidade jurídica própria, para execução de determinado empreendimento" 

(...) 

 

"Pois bem, a simples participação individual de empresas, cujos sócios possuam algum nível de 

parentesco não pode ser caracterizada como consorcio..." 

(...) 

 

"Da compatibilidade da amostra do produto" 

 

"Da mesma sorte, o recurso deverá ser improvido quanto a alegação inverídica de que a amostra 

do produto apresentada pela empresa vencedora não condiz com as especificações contidas na 

proposta de preço" 

(...) 

 

"Saliente-se que a marca colocada na proposta é baseada na nota fiscal de compra do produto 

como mostra NOTAS FICAIS de terceiros, o que corrobora com a indicação da verdade...sendo 

que a amostra apresentada foi devidamente verificada e aprovada pela instancia competente..." 

 

" Preconizou a recorrente que a recorrida não apresentou juntamente com a proposta os 

documentos da alínea "b" do item 8.6...A Pregoeira, notando erro material irrelevante agiu na 

estrita legalidade, eis que, de acordo com o dispositivo no artigo 43, § 3º da lei 8.666/93, bem 

como o que estabelece o Edital nos itens 10.8 e 11.3, in verbis: 

 

10.8 O (A) Pregoeiro (a) poderá solicitar ao 
licitante correção de erros materiais irrelevantes. 

11.1 Os erros materiais irrelevantes serão 
objeto de saneamento, mediante ato motivado do 
Pregoeiro/da comissão, desde que não 
comprometam o interesse público e da 
Administração. 

(...) 

 

Desse modo, a alegação da recorrente não há de encontrar guarida e seu recurso deverá ser 

improvido, também neste aspecto" 

 

" Da mesma sorte, o recurso há de ser improvido quanto a alegação de que a recorrida 

apresentou atestado de capacidade técnica em cópia simples, sendo ilegal o prazo de dois dias 

concedido pela Pregoeira para apresentação do original...com fulcro na Lei Municipal nº 

803/2017, Art. 27 § 6" 
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" Aduz que a referida Lei Municipal não se aplica ao presente certame, todavia, olvidou-se o item 

1 do Edital( REGENCIA), especifica a Lei 803/2007, dentre as normas regentes do certame. 

Olvidou-se, também que a norma contida no indigitado dispositivo legal foi prestigiada no item 

26.8, do Edital, que dispões: O (A) Pregoeiro (a) poderá conceder aos licitantes o prazo de 02 (dois) 

dias úteis para juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já 

existente na data da apresentação a proposta. 

(...) 

 

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 as alegações da Recorrente a Comissão esclarece o que segue: 

 

Sobre o objeto, o CNAE da licitante, como já citado pela Recorrida a  mesma não só pode 

fabricar papel higiênico como também comercializar a consumidor final, como demonstrado em 

seu Atestado de Capacidade Técnica, portanto Improcedente sua alegação. 

 

Sobre a alegação de que a licitante arrematante está reunida sob forma de consocio, a alegação 

é improcedente como já demonstrado pela recorrida "De acordo com a Lei  nº 6.404/76, consorcio 

é a associação temporária entre empresas, sem personalidade jurídica própria, para execução de 

determinado empreendimento" portanto Improcedente sua alegação. 

 

Sobre a amostra, está Comissão esclarece que a 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: 

 

"Em atenção ao Pregão Presencial acima, cujo objeto é Registro de preços para aquisição 

de material de limpeza (Papel Higiênico) para futuras contratações de acordo com a 

conveniência e necessidade da Administração Municipal, esclarecemos que, ao avaliarmos as 

amostras da marca "VELUD VIP" apresentadas pelas empresas licitantes " CASA ATLANTICO 

EIRELI-ME" e " A BAHIANA EMBALAGENS LTDA", levamos em consideração as exigências 

Eitalicias. As mesmas apresentaram características que atendem o solicitado. Porém, avaliando a 

proposta de preços da empresa CASA ATLANTICO EIRELI-ME, a mesma cita a marca VELUD, 

divergente da amostra apresentada, que é VELUD versão "VIP". Dessa forma, está 

REPROVADA a proposta de preços da empresa CASA ATLANTICO EIRELI-ME, em razão da 

marca/linha ali citada não coincidir com a amostra apresentada" 

 

A Comissão esclarece que afim de dar celeridade ao certame convocou as duas menores 

propostas subseqüentes, em virtude da abertura do certame ter sido em 09 de janeiro do ano 

corrente, independe da marca informada, haja vista que poderia ter alguma possibilidade das 

licitantes convocadas não apresentarem suas amostras, o que acarretaria em atrasos para o 

certame. 
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Esclarece também que não cabe a alegação de que a Pregoeira com fulcro na lei 803/2007 

concedeu o prazo para que a licitante arrematante sanasse a pendência apresentada pois 

segundo o mesmo " não cabe para modalidade pregão". Ora, verifica-se que subsidiariamente 

a Pregoeira usou a referida Lei e que o próprio Edital, traz como uma das Lei 803/2007, dentre as 

normas regentes do certame como bem apontou a licitante arrematante, portanto Improcedente 

sua alegação. 

 

Em relação ao alegado que a licitante CASA ATLANTICO EIRELI – ME "não apresentou os dados 

do representante legal para assinar o termo de compromisso de fornecimento juntamente com a 

proposta de preços conforme exigência do edital no item 8.6 letra b e deverá ser aplicada as 

mesmas penalidades descrita no item 8.7” a Pregoeira esclareceu na própria sessão que tal fato 

trata-se de erro material irrelevante e que o mesmo pode ser saneado pela Pregoeira a qualquer 

tempo, inclusive no ato da entrega da proposta final pelo possível vencedor do certame, ressalta-

se que o referido Pregão está sob prazo de recurso , não tendo assim um desfecho.  
 
 

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: 

 

1-  Conhecer do recurso interposto pela licitante A BAHIANA EMBALAGENS LTDA, e no 

mérito julgar PROCEDENTE, no sentido de desclassificar a proposta da CASA 

ATLANTICO EIRELI - ME no lote 01 em conseqüência da reprovação de sua 

PROPOSTA/AMOSTRA por não atender as especificações do edital, razão da marca/linha 

citada não coincidir com a amostra apresentada. 

  

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, 23 de abril de 2018. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Manoel Alves 

Carneiro 
Presidente em 
exercício/apoio 
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Pregoeira 

 

 

Ana Carolina 
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Apoio 

 
Michele Silva 
Vasconcelos 

Apoio 

 
 

Aline Oliveira 
da Silva 
Almeida 
Apoio 
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Cheile Melo 
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