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ILMO(A) SR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 88/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE 

EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 

2019/2020, BEM COMO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES QUE ATUAM NAS 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 

 

 RSUL EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº  

14.066.477/0001-84, com sede na Rua Norberto Seara Heusi, 1143, Sala 02, bairro Escola Agrícola, na 

cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, sob o CEP: 89.037-800, na pessoa do seu representante 

legal LEANDRO GEREMIAS, vem com o devido respeito perante Vossa Senhoria apresentar: 

 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Em face da proposta ofertada, com marcas equivocadas, nos manifestamos afim de elucidar o 

equívoco cometido pelas empresas participantes nos itens que saíram vencedoras. 

 

 

 

DO PLENO NÃO ATENDIMENTO DO EDITAL 

Abaixo registramos as propostas feitas para os itens 08 e 14 pelas empresas em questão e suas 

respectivas marcas e a razão para cada uma não atender o edital. 

 

Item 108 - Caderno desenho grande: caderno de desenho com as seguintes medidas: aberto 

30 x 40 cm e fechado 30 x 20 cm. Miolo com 50 folhas (100 páginas) em offset 75 g sem 

impressão. Cores em cartão tríplex C2S 250 g: todas as folhas do miolo deverão ter uma micro 

serrilha para que as folhas possam ser destacadas, refilado, dobrado e com 2 grampos. Diversas 

estampas.  

 

A empresa vencedora apresentou marca que não atendem as descrições do edital no que se 

refere a GM² da capa e miolo e quanto ao acabamento de micro serrilha. 

O Município ao realizar licitação com tal descrição, visa adquirir produto de qualidade e que gere 

acessibilidade as crianças, isso no que se refere a micro serrilha, pois esta é de fácil destaque. 

Também não fere as demais folhas como é o caso do espiral. 

 

Diante disto, solicitamos a apresentação de ficha técnica para a devida comprovação de 

que o produto atende fielmente a descrição do edital 

 

Item 14 - Canetinha hidrocor: caneta hidrográfica 12 cores – caixa contendo 12 unidades em 

cores diferentes. Ponta de fibra no modelo indestrutível tipo vai e vem com tinta lavável. Deverá estar 

de acordo com a norma do INMETRO que deverá ser comprovada na proposta juntamente com a ficha 
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técnica do produto. O produto deverá estar acondicionado em embalagem de papelão resistente e 

com visor composição em resina termoplástica, água, corantes e umectantes 

 

A empresa vencedora cotou modelo de canetinha que não atende ao edital; a referência e 

modelo ofertada não dispõe de sistema retrátil vai e vem 

O município ao licitar produto com tal descrição visa adquirir produto de qualidade e que com o 

tempo mantenha seu padrão. 

O sistema de ponta indestrutível é feito para que ao pressionar a ponta, ela não trave no interior do 

produto, isso evita desperdício e gera benefício de custo ao município 

 

Diante disto, solicitamos a apresentação de ficha técnica para a devida comprovação de 

que o produto atende fielmente a descrição do edital 

 

 

DO PEDIDO 

 

A presente recorrente solicita: 

-que o recurso seja recebido e julgado 

-que sejam apresentados a esta empresa as fichas técnicas solicitadas e  

-que a Comissão de Licitação desclassifique as empresas que comprovadamente ofereceram 

marcas/referência em desacordo com o edital, sob pena de adquirir materiais de baixa qualidade. 

 

 

 

Blumenau, 08 de julho de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA 
CNPJ 23.518.341/0001-59   -  IE. 257.794.280 
RUA: NILO PEÇANHA 163, BAIRRO CENTRO 
HERVAL DOESTE- SC  CEP. 89610-000  - FONE: 49-3522-8411 
Email: contato@maxipapelaria.com.br 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2019 

 

 

A/C  

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÃO 

 

 

MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n.23.518.341/0001-59, e IE 257.794.280, com sede na Rua Nilo 

Peçanha, 163, Centro de Herval D’Oeste – SC, CEP: 89610-000, vem, por seu Sócio 

Administrador Luciano Pilatti, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob 

o n. 021.948.939-46 e RG 3620379, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, 1365, 

Centro de Joaçaba – SC, CEP: 89600-000, vem por meio deste declarar que. 

 

Referente ao recurso interposto pela empresa RSUL EIRELI EPP, quanto ao 

item 14 do referido pregão a marca cotada pela empresa MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA 

atende o descritivo do edital e como exposto pelo Sr. Pregoeiro no dia do certame os 

materiais serão conferidos pela equipe técnica da secretaria solicitante.  

 

Diante do exposto, requer que seja mantida a proposta e a decisão do 

pregoeiro da data do certame, bem como acolhida as explicações aqui expostas. 

 

Termos em que pede deferimento 

 

Herval D’Oeste, 18 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME 

LUCIANO PILATTI – SÓCIO ADMINISTRADOR 
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I - DOS FATOS 

Trata-se de recurso interposto em sessão de julgamento pela empresa RSUL 

EIRELLI EPP, em face da classificação dos itens 08 e 14 das Licitantes GRÁFICA CS 

EIRELLI e MAXI MÓVEIS PAPELARIA LTDA, respectivamente, os quais segundo a 

Recorrente não atendem os descritivos do edital. 

Transcorrido o prazo para apresentação dos memoriais do Recurso, a 

licitante Recorrente apresentou seus argumentos informando que o item 08, tendo 

como vencedora a empresa GRÁFICA CS EIRELLI, não atende o descritivo do edital 

no que se refere a GM² da capa e miolo, bem como não atende o acabamento de 

micro serrilha, pois apresentou uma marca de produto que não atende ao edital. 

Ainda, informou que o item 14, no qual se consagrou vencedora a empresa 

MAXI MÓVEIS PAPELARIA LTDA, não atende o sistema retrátil “vai e vem”, conforme 

exigência do descritivo editalício. 

Por fim, solicitou a apresentação das fichas técnicas dos produtos e, 

consequentemente, a desclassificação das propostas das licitantes para os itens 

supramencionados. 

Após o término do prazo das razões recursais, as licitantes GRÁFICA CS 

EIRELLI e MAXI MÓVEIS PAPELARIA LTDA apresentaram suas contrarrazões 

tempestivamente. 

A licitante GRÁFICA CS EIRELLI arguiu que o ramo de atividade da empresa 

está relacionado a fabricação dos produtos, não havendo nenhum critério específico 

que não possam atender, destacando ainda a possibilidade de produzir a capa 

destacada com diversas estampas, inclusive com artes do Próprio Município, o que 

diferencia seus produtos comprados em pontos de revendas. 

Já a licitante MAXI MÓVEIS PAPELARIA LTDA, de maneira sucinta, 

apresentou os argumentos que seu produto atende o descritivo do edital e que os 

produtos serão conferidos por uma equipe técnica da secretaria solicitante. 
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Verificado os pressupostos recursais dos atos impugnativos, em síntese, 

foram esses os pontos levantados pela Recorrente e Recorridas.  

É o breve relato. 

II - DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS 

2.1 – Das Exigências Editalícias do Item 08 

Sob o que pese os argumentos levantados pela Recorrente, não há 

complexidade no caso em questão, uma vez que a diligência nos documentos 

apresentados pela empresa GRÁFICA CS EIRELLI elucidam as controvérsias. 

Primeiramente, buscando os argumentos nas contrarrazões apresentadas 

pela licitante, seu ramo de atividade está relacionado a fabricação de materiais de 

expediente, entre outros ramos da área de impressão. Tal ramo de atividade foi 

verificado por este Pregoeiro na sessão de julgamento, o que corrobora com as 

informações apresentadas nas contrarrazões e da análise da cláusula segunda do 

contrato social da licitante: 

 

Nesta toada, verifica-se que a empresa apresentou em sua proposta a 

MARCA CS, esta que deriva do próprio nome da licitante que possuí ramo de 

atividade na fabricação dos produtos ora licitados. 
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Ainda, buscando a certeza na aceitabilidade da proposta apresentada, foi 

verificado ainda na sessão de julgamento pelo Pregoeiro e os demais licitantes os 

Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela licitante, conforme exigência do 

subitem 5.2.4 do edital. 

Portanto, o Atestado de Capacidade Técnica serve para efeito de qualificação 

técnica de empresas licitantes, sendo que a Administração Pública deve, com base no 

art. 30 da Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua capacitação técnica, com 

vistas à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

Nas palavras de Luciano Elias Reis1, “convém destacar que a interpretação 

do artigo 30 no que concerne aos atestados, deve ser cautelosa e primar pela 

finalidade precípua da exigência, qual seja: a demonstração de que os licitantes 

possuem condições técnicas para executar o objeto pretendido pela Administração 

caso venha a sagrar-se vencedor”.  

Ainda, neste mesmo sentido, Joel de Menezes Niebuhr2 descreve que a 

“Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir 

se eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato operacional 

suficiente para satisfazer o contrato administrativo.” 

Conquanto, não foi diverso o entendimento deste Pregoeiro no momento do 

julgamento da sessão em analisar os atestados apresentados e julgar pela 

regularidade da empresa no certame. Nesta oportunidade, colaciono um dos 

atestados da licitante GRÁFICA CS EIRELLI, o qual forneceu produtos com 

similaridade do item 08 do edital à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola 

de Santa Catarina - CIDASC: 

 

 

                                                 
1 REIS, Luciano Elias. Julgamento dos Atestados de Capacidade Técnica e o Formalismo 
Moderado. JML Consultoria e Eventos. Disponível em: 
https://www.jmleventos.com.br/pagina.php?area=coluna-juridica&acao=download&dp_id=106. 
2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: Zenite, 2008, 
p. 233 
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DESCRITIVO DO ITEM 08 DO EDITAL DESCRITIVO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Caderno desenho grande: caderno de 

desenho com as seguintes medidas: aberto 

30 x 40 cm e fechado 30 x 20 cm. Miolo 

com 50 folhas (100 páginas) em offset 75 g 

sem impressão. Cores em cartão triplex 

C2S 250g: todas as folhas do miolo 

deverão ter uma micro serrilha para que 

as folhas possam ser destacadas, 

refilado, dobrado e com 2 grampos. 

Diversas estampas 

 

Neste viés, verifica-se que a empresa entregou produtos similares ao descritivo 

do item 08 do edital, principalmente no que se refere ao cartão triplex 250g. Ainda, 

como a empresa atua na área de fabricação de produtos, não há óbice que a impeça 

de realizar a produção dos produtos conforme exigência do descritivo do item 08, pois 

caso contrário assim o faça, estará sujeita as penalidades impostas no edital. 

Destarte, restringir o universo de participantes, através de exigência de 

comprovação de experiência anterior em condições idênticas ao objeto ou serviço 

que será contratado, seria excluir àqueles que poderiam atender à necessidade da 

Administração, prejudicando assim a economicidade da contratação e desatendendo 

também ao previsto no art. 37, XXI da CF3:  

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações”. (grifei) 

                                                 
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
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Diante destas constatações, pode-se afirmar que se torna inviável exigir do 

licitante, no tocante à qualificação técnica, atestados de experiência anterior na 

realização de entrega dos produtos referente ao objeto idêntico ao que será 

fornecido, uma vez que o atestado apresentado abrange a capacidade técnica na 

entrega dos produtos similares do item 08 do edital, objeto do recurso da empresa 

Recorrente. 

2.2 - Das Exigências Editalícias do Item 14 

Insurge-se também a Recorrente ao item 14 onde a licitante MAXI MÓVEIS 

PAPELARIA LTDA se consagrou vencedora, arguindo que o item da licitante 

vencedora não atende o descritivo do edital no quesito “vai e vem”. 

Nas contrarrazões a licitante vencedora não trouxe maiores argumentos para 

combater os pontos levantados pela Recorrente, razão pela qual o Pregoeiro realizou 

algumas diligências no site da Faber-Castell, marca cotada pela licitante vencedora do 

item, para verificar o descritivo do item. 

Posto isto, acessando o catálogo dos produtos da Faber-Castell foi possível 

constatar que o produto cotado pela empresa vencedora atende o descritivo “vai e 

vem” do item 14, conforme se infere: 

 

 

Salutar mencionar que as propostas formuladas pelos licitantes à 

Administração devem ser sérias, firmes e concretas, presumindo-se pela veracidade 

das informações ali constantes. 
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Portanto, infundadas são os argumentos da Recorrente em informar que o 

produto cotado na proposta da licitante MAXI MÓVEIS PAPELARIA LTDA não atende 

o descritivo “vai e vem”, pois através do catálogo oficial do produto constatou-se que 

este atende o descritivo do edital. 

DA CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto pela empresa 

RECORRENTE, cujos argumentos não suscitam viabilidade de reconsideração 

deste Pregoeiro, mantendo o posicionamento inicial no sentido de DECLARAR 

VENCEDORAS DOS ITENS 08 e 14 do certame as empresas GRÁFICA CS EIRELLI 

e MAXI MÓVEIS PAPELARIA LTDA. 

Assim, encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, 

consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta, nos termos do art. 109, 

inciso I e § 4º do mesmo dispositivo da Lei 8.666/93. 

Caçador, 23 de Julho de 2019 

 

 

LUCAS FILIPINI CHAVES 

Pregoeiro 








