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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2017 – COMPEL 

 

OBJETO: Aquisição, através de Registro de Preço, de Material esportivo para atender às 

demandas da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura Municipal de 

Camaçari. 

 

DATA DE ABERTURA: 26/09/2017. 

 

RECORRENTE: PERLA DOS SANTOS SPECHT - ME. 

  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

No dia 14/11/2017 a Pregoeira divulgou através de Ata de Reunião o resultado da análise 

das amostras referentes ao LOTE 01 (TROFÉUS E MEDALHAS), onde a Secretaria de 

Esporte, Lazer e Juventude aprovou as amostras das licitantes JULIANA LEITE GAMA 

DOREA EPP e PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME. O objeto do referido lote foi 

adjudicado a licitante JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP e foi aberto prazo recursal. 

 

No dia 20/11/2017 às 11h37min a licitante PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME 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 JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP, protocolou as contrarrazões ao recurso 

impetrado, em 24/11/2017, às 14h43min, tempestivamente.  

 

PRELIMINARMENTE 

 

1 – Da Admissibilidade do Recurso.  

 

Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora Recorrente atendeu ao pressuposto para que 

se proceda à análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, em conformidade com 

o item 21.3 do edital. 
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21.3 “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.” 

 

DOS FATOS 

 

Insurge-se a licitante PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME, alegando: “Devidamente 

representada por meio de seu preposto, foi realizada vistas nas amostras da empresa 

arrematadora do lote 01 (troféus e medalhas), JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP e 

constatado que nos itens 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16 e 17, as medidas não correspondiam com 

as especificações do Edital. Ressaltamos que os troféus são todos de fácil acesso e 

confecção no mercado com todas as características solicitadas no Edital, não sendo motivo 

de apresentarem os mesmos nas medidas a mais da especificação. Ressaltando que nas 

especificações não possui o termo medida mínima e sim o termo entre.” 

 

Prossegue ainda com as seguintes alegações: “Ainda se tratando do item 17, quanto ao que 

se diz respeito ao troféu personalizado em honra ao mérito, a empresa JULIANA LEITE 

GAMA DOREA EPP apresentou como amostra um troféu de honra ao mérito caracterizado 

na modalidade atletismo. Entende-se como honra ao mérito troféu genérico, ou seja, sem 

identificação de modalidade específica para que para que possa atender a todas e 

quaisquer modalidades esportivas e não só uma modalidade. Foi ignorada a base de 

madeira envernizada, apresentando a base do troféu em questão em madeira pintada na cor 

preta e fora das medidas, estando totalmente descaracterizado com o que se pede na 

especificação do Edital. O mais agravante foi que os profissionais que analisaram os troféus 

ignoraram ou não prestaram atenção que nos itens 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16 e 17, não 

constam marca nos troféus em conformidade com a proposta de preço.” 

 

DO PEDIDO 

 

Requer a Recorrente que "Digne-se V. Exa. conhecer das razões do presente Recurso 

Administrativo dando-lhe provimento, culminando assim com a anulação da publicação de 

aprovação das amostras do Lote 01 (troféus e medalhas), da empresa JULIANA LEITE 
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GAMA DOREA EPP. Requer a reprovação do Lote 01 e que seja efetuada outra análise por 

uma equipe de profissionais que não façam juízo de valor, e sim juízo de fato ou juízo de 

realidade. Requer ainda prosseguir no pleito do processo licitatório." 

 

DAS CONTRA-RAZÕES DA JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP. 

 

Em sede de Contrarrazões a empresa JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP, alega que 

“Ocorre que todas as amostras apresentadas pela Recorrida foram aprovadas pela 

Comissão da SEJUV após minunciosamente vistoria, isso porque, tanto as medalhas como 

os troféus exibidos para a Comissão estavam em pleno acordo com o Edital, inclusive, 

muitas vezes superando o quanto exigido, mas nunca aquém do quanto estabelecido no 

documento editalício. As amostras exibidas estão todas em conformidade ao solicitado no 

Edital. E mesmo que algumas delas apresentem medidas maiores daquelas sugeridas no 

Edital, o que se admite para argumentação, esse fato, por si só, não acarreta vício nas 

amostras, isso porque, a Administração Pública não está sendo prejudicada, haja vista estar 

recebendo, pelo mesmo custo de um menor, troféu maior que o solicitado. Frisa-se que o 

Recorrente provoca controvérsia que também se aplicaria a seu desfavor, pois, conforme se 

observa das amostras por ele exibidas, absolutamente todas são da mesma marca do 

fabricante das amostras apresentadas pela Recorrida (fabricante JBE.S), pelo que possuem 

o mesmo tamanho constante nas amostras apresentadas. Se na linha argumentaria da 

Recorrente, as amostras apresentadas pela Recorrente dos itens 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16 

estão irregulares, as suas também estarão, pelo que se prosperasse a sua linha 

argumentativa, o que se admite apenas para argumentação, deveria também ser 

desclassificada. Por sua vez, ao que se refere à alegação de que o Recorrido não poderia 

ter apresentado troféu de honra ao mérito caracterizado na modalidade atletismo, também 

não merece prosperar, pois não encontra supedâneo no Edital. verifica-se que inexiste 

qualquer referencia no Edital quanto à impossibilidade de exibir amostra de alguma 

modalidade esportiva no troféu de honra ao mérito. O que exigiu o Edital foram às 

especificações quanto a largura e altura, não fazendo qualquer indicação ou vedação a 

modalidade esportiva. Esqueceu-se que a amostra que apresentou a Recorrente possui 

diversas modalidades, pelo que, pela sua linha argumentativa, se o troféu apresentado pela 

Recorrida fosse irregular, o seu também seria, pois não faz menção à apenas uma 

modalidade, e sim a diversas. Também não prospera a argumentação de que as amostras 

apresentadas deveriam, por exigência do Edital, conter marca.”   
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DO JULGAMENTO  

 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME 

informamos que a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude procedeu com reanálise das 

amostras das licitantes em questão. Através do Ofício 00470.20.2017 encaminhado a esta 

Comissão em 24/11/2017 foi informado que “Em resposta ao Recurso Administrativo apresentado 

pela empresa PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME, CNPJ 07.293.746/0001-80, quinta 

classificada, informamos que, em reanálise das amostras verificamos que os itens 2, 3, 4,5, 13, 

14, 15, 16 e 17, do lote 1, apresentados para amostras pela empresa JULIANA LEITE GAMA 

DOREA EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 03.819.291/0001-32, classificada em quarto lugar, não 

correspondem as medidas especificadas no edital, e o item 17, que diz respeito ao troféu 

personalizado em honra ao mérito da mesma empresa, foi apresentado caracterizado na 

modalidade atletismo, sendo que o mesmo deveria contemplar o troféu genérico, ou seja, sem 

identificação de modalidade específica para que possa atender toda e qualquer modalidade 

esportiva, deveria ainda, conter base de madeira envernizada, o mesmo foi apresentado em 

madeira na cor preta. Em relação ao lote 01 apresentado pela empresa PERLA DOS SANTOS 

SPECHT – ME, foi constatado nos itens 1, 9 e 10, que os mesmos não correspondem às medidas 

especificadas no edital. sendo assim, concluímos que os itens acima citados não correspondem a 

especificação solicitada através do edital.” 

 

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 PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME, 

e no mérito julgar PROCEDENTE, reprovando as amostras das licitantes JULIANA LEITE 

GAMA DOREA EPP e PERLA DOS SANTOS SPECHT – ME e, consequentemente, 

desclassificando as propostas de preço das mesmas. 
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É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 28 de novembro de 2017. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente /Apoio 

Priscila Lins dos Santos 

Pregoeira 

Vanilda Carmen Pinto de Sá 

Apoio 

 

 

 

Monique de Jesus Fonseca 

Apoio 

 

 


