
PREFEJTURA MUNICIPAL DE POTIM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 185/2020 
PREGÃO (ELETRÓNICO) Nº 024/2020 
EDITAL Nº 038/2020 

JU LGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E CONTRARRAZÃO 

Ref.: Recurso interposto no Pregão acima cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Conjunto Escolar —— Carteiras com Cadeiras, sendo a recorrente a empresa EQUISCOLA. 
EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA. 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa EQUISCOLA EQUIPAMENTOS 
ESCOLARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 
81.045.981/0001-95, contra decisão do Pregoeiro em referência à classificação da amostra e certificados 
da empresa LOJA DA ESCOLA LTDA para 0 Item 01 — CONJUNTO ESCOLAR, COMPOSTO POR 
CADEIRA E CARTEIRA do certame licitatório supracitado. 

DO RECURSO 
Em síntese, a empresa recorrente alega que a amostra apresentada pela vencedora do certame, 

Loja da Escola Ltda e a certificação de conformidade solicitada no item 3 do Termo de Referência do 
Edital em epígrafe não condizem entre si, sendo que a amostra trata-se de cadeira com assento/encosto 
de madeira e a certificação apresenta cadeira com assento/encosto de polipropileno, e por isso pede a 
revisão das análises da amostra e certificação e sua desclassificação. 

DA CONTRARRAZÃO 
A empresa LOJA DA ESCOLA LTDA, em sua contrarrazão, alega ser empresa séria e 

tradicional no mercado, que vende à Administração um produto com ótimo custo benefício e que é 
possível comprovar no site do Inmetro que sua fornecedora, Sudeste Móveis, possui ambas 
certificações, de cadeira com assento/encosto em madeira e polipropileno, o que não desclassificada sua 
amostra e certificação apresentada. 

DA TEMPESTIVI'DADE 
Cabe ressaltar que o referido recurso administrativo foi realizado de forma tempestiva, 

obedecendo ao prazo e forma estabelecida em Edital bem como a contrarrazão protocolada. 

DO MÉRITO 
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pela recorrente e contrarrazão, conforme 

entendimento deste subscritor, tem-se as seguintes considerações e entendimentos: ' 
a) Em que pese às razões despendidas no recurso, a empresa LOJA DA ESCOLA LTDA 

procedeu conforme solicitado no Termo de Referência, item 2, da Apresentação das Amostras, sendo 
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que as mesmas foram entregues dentro do prazo estipulado no item, sendo a sua avaliação realizada 
tanto pelo setor requisitante, como pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, considerada satisfatória e 
condizente com as exigências editalícias; 

b) A empresa vencedora apresentou a certificação exigida, também dentro do prazo estipulado no 
item 3 do Termo de Referência, de laboratório cadàstrado no Inmetro e competente para a emissão de tal 
certificação, sendo este relativo à Portaria Inmetro Nº 105/2012, porém na descrição do item avaliado 
em certificado, apresenta-se produto diverso daquele solicitado em Edital; 

c) O item 3.I do Termo de Referência do Edital cita: [ ] Certificado de Conformidade do 
Inmetro em nome do licitante/fabricante com o número do selo acompanhado do relatório de ensaio 
com imagem do produto especificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, em atendimento 
ao prescrito na Portaria 105/2012 e 184/2015 ”, o que torna clara a necessidade do item certificado ser 
condizente com o solicitado em Edital. 

d) Em sua contrarrazão, a empresa Loja da Escola Ltda apresenta uma relação retirada do site do 
Inmetro em que atesta que sua fornecedora possui as certificações necessárias ao modelo solicitado em 
Edital, qual seja, CJA 05, porém, no instrumento convocatório é solicitado que o conjunto seja 
equivalente dimensionalmente à faixa de estatura nível 05, mas que possua, relativo à cadeira, assento e 
encosto em madeira. 

CONCLUSÃO 
O Pregoeiro, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após análise do recurso interposto e 

contrarrazão, opina pelo acolhimento da mesma, e no mérito decide julgar procedente o recurso 
apresentado pela empresa EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA, reconsiderando & 
decisão de classificação da proposta da empresa LOJA DA ESCOLA LTDA, encaminhando o processo 
à autoridade superior para conhecimento. 

Conforme despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, acolhe—se o 
julgamento realizado pelo Pregoeiro, tendo em vista a apresentação de certificação diversa da solicitada 
em Edital, com a fomecidajunto com a amostra. 

Desclassifica—se a proposta da empresa LOJA DA ESCOLA LTDA e, via de consequência, 
convoca-se a empresa recorrente para sessão de negociação. 

MW 
André Lluís Soares de Oliveira 

Pregoeiro 

Potim, 05 de agosto de 2020. 
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