










Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO(A) E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LAGES- SC 

Pregão eletrônico 39/2021
Processo Administrativo nº 04/2021
ANDRÉ E. S. SCHILLING, inscrita no CNPJ sob nº 02.441.945/0001-74, sediada na Av Capivara, nº 1515, Bairro
Jardim Bühler, cidade de Ivoti/ RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. André Elias Stolben Schilling,
portador do RG 1064656414 e CPF 746.774.380-72, vem, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 4, inc.
XVIII, da Lei 10.520 de 2002, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO.

I - DOS FATOS 
A parte requerente participou da licitação cujo objeto é o registro de Preços para Aquisição de Material Educativo,
Esportivo, e Brinquedos para Utilização nas Atividades e Oficinas nos Serviços e Unidades da SMASH (CRAS I, II, III,
IV, V, VI, VII e VIII, CCI, VIDA ATIVA, CREAS I, II, e III, CENTRO POP, CDI, PETI, SAICAS I e II, Acolhimentos Pop e
Emergencial, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passa a
fazer parte integrante deste Edital.
Analisando os lances e as propostas apresentadas pelos licitantes, foi possível verificar algumas contradições entre o
produto apresentado pelo licitante arrematante e o requerido no descritivo técnico do edital. O produto não condiz
com o solicitado pelo órgão.
A lei é coerente e determina que o produto que será entregue pelo licitante deverá atender completamente ao
descritivo técnico do edital, sob pena de ser aplicada as sanções cabíveis. Igualmente, o que está descrito no edital
deverá ser cumprido por todas as partes envolvidas, portanto no item 7, consta:
Item 7: Bola Basquete nº 6.4. Apresentação: Diâmetro 72 a 74 cm. Peso 510 a 565 gramas. Características: Bola
Basquete nº 6.4 ou Similar ou de Melhor Qualidade. Padrão oficial, câmara airbility, matizada, microfibra, miolo slip
system removível e lubrificado.
O arrematante RICARDO SANTORO DE CASTRO apresentou bola da marca Penalty, modelo Playoff para o item,
apresentando o valor de R$ 90,07. Tal valor não é condizente com item de qualidade que o ente requer. O órgão
solicita que a bola seja em microfibra, material de 1ª linha e não em borracha. O produto apresentado pelo
arrematante não é em microfibra e sim em borracha, segue link com a bola apresentada onde claramente percebe-
se que a composição da bola de basquete modelo Playoff é em borracha. Além disso, o tamanho solicitado é o para
bola de microfibra, tamanho nº 6, ou seja, feminino: 72-74cm e 510-565. Logo, estão em desacordo o material e o
tamanho da bola.
https://www.penalty.com.br/bola-basquete-penalty-playoff-ix/p
Diante disso, não havendo alternativa, o apelante vem respeitosamente requerer a desclassificação da empresa
RICARDO SANTORO DE CASTRO, por apresentar produto divergente do requerido no descritivo técnico do edital.
II – DO DIREITO
Como se observa da manifestação acima, o produto indicado pelo apelado quando da apresentação da sua proposta
está em desacordo com as especificações técnicas requeridas, razão pela qual a sua desclassificação é medida
imperativa, uma vez que não atendidos os requisitos estampados no edital licitatório, sob pena de violação aos
princípios que devem sempre nortear o procedimento licitatório.
Verifica-se a não aplicação das regras do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Senão vejamos, conforme determina a Lei 8666/93:
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital
ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite
realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e
de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e
pelos órgãos de controle.
Ademais, o descritivo e o valor estimado da referência condizem com o produto de qualidade solicitado pelo órgão,
porém o bem que será entregue pelo licitante vencedor é de qualidade inferior e não atenderá às necessidades
descritas pelo órgão. 
Assim, não havendo alternativa ao apelante, deverá ser desclassificada a empresa que apresentou produto em
desacordo com o solicitado no edital, por não atenderem as necessidades do órgão e estarem incompatíveis com o
bem requerido no descritivo técnico do edital.
III - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o acolhimento do presente recurso administrativo, diante da fundamentação apresentada,
devendo o Sr. Pregoeiro exercer o juízo de mérito e de retratação, nos termos do artigo 109, § 4º, da Lei 8.666/93.
Além disso, requer:
I) A desclassificação da empresa RICARDO SANTORO DE CASTRO para o item 7.
Salienta-se que o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados, nos termos do art. 44, § 4º, do Decreto 10.024 de 2019.
Ivoti, 15 de abril de 2021.
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Processo Administrativo nº 04/2021
ANDRÉ E. S. SCHILLING, inscrita no CNPJ sob nº 02.441.945/0001-74, sediada na Av Capivara, nº 1515, Bairro
Jardim Bühler, cidade de Ivoti/ RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. André Elias Stolben Schilling,
portador do RG 1064656414 e CPF 746.774.380-72, vem, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 4, inc.
XVIII, da Lei 10.520 de 2002, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO.

I - DOS FATOS 
A parte requerente participou da licitação cujo objeto é o registro de Preços para Aquisição de Material Educativo,
Esportivo, e Brinquedos para Utilização nas Atividades e Oficinas nos Serviços e Unidades da SMASH (CRAS I, II, III,
IV, V, VI, VII e VIII, CCI, VIDA ATIVA, CREAS I, II, e III, CENTRO POP, CDI, PETI, SAICAS I e II, Acolhimentos Pop e
Emergencial, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passa a
fazer parte integrante deste Edital.
Analisando os lances e as propostas apresentadas pelos licitantes, foi possível verificar algumas contradições entre o
produto apresentado pelo licitante arrematante e o requerido no descritivo técnico do edital. O produto não condiz
com o solicitado pelo órgão.
A lei é coerente e determina que o produto que será entregue pelo licitante deverá atender completamente ao
descritivo técnico do edital, sob pena de ser aplicada as sanções cabíveis. Igualmente, o que está descrito no edital
deverá ser cumprido por todas as partes envolvidas, portanto nos itens 10 e 11, consta:
Item 10: Bola Futebol Campo Infantil. Apresentação: Diâmetro 64 a 66 cm. Peso 360 a 390 gramas. Características:
Câmara airbility ou similar, impermeável, PU, miolo slipsystem ou similar, removível e lubrificado.
Item 11: Bola Futebol Campo. Apresentação: Diâmetro 68 a 70 cm. Peso 410 a 450 gramas. Características:
Câmara airbility ou similar, impermeável, PU, miolo slipsystem ou similar, removível e lubrificado. Aprovado pela
FIFA.
O arrematante N. T. LUIZE EIRELI apresentou bolas para ambos os itens, 10 e 11, da marca IDEA e modelo IDEA,
apresentando o valor de R$ 25,99 para o item 10 e de R$ 38,99 para o item 11. Tais valores não são condizentes
com os produtos de qualidade que o ente requer. O órgão solicita que a bola dos itens 10 e 11 seja em PU, porém
não se verifica nenhuma bola da marca IDEA que seja feita em PU e sim em TPU, material de qualidade inferior.
Segue link com a possível bola apresentada, visto que não foi especificado o modelo na proposta final, onde
claramente percebe-se que a composição da bola não é em PU. Outro ponto importante a se destacar é o valor
apresentado, pois não existe no mercado bola em PU por R$ 38,99 e muito menos por 25,99, nem o preço de custo
seria esse.
Além disso, a bola do item 10 precisa ter peso e diâmetro de bola infantil, nº 4, o que não foi encontrado em
nenhum site da marca Idea para verificação de que o produto atende ao solicitado. Reiteramos que o valor de
referência cobre inúmeros produtos de bolas de marcas reconhecidas e de qualidade comprovável! 
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1173030804-kit-com-4-bolas-de-futebol-qualidade-tamanho-oficial-
campo-_JM
Portanto, os produtos apresentados da marca IDEA, modelo IDEA claramente não atendem ao descritivo técnico
esperado e registrado pelo setor demandante dos produtos: produtos não são em PU conforme consta e não
apresentam peso/ tamanho de nº 4, infantil para o item 10. No item 11 ainda se pede aprovação da FIFA, cuja
marca detentora seria a Penalty.
Diante disso, não havendo alternativa, o apelante vem respeitosamente requerer a desclassificação da empresa N. T.
LUIZE EIRELI, por apresentar produto divergente do requerido no descritivo técnico do edital.
II – DO DIREITO
Como se observa da manifestação acima, o produto indicado pelo apelado quando da apresentação da sua proposta
está em desacordo com as especificações técnicas requeridas, razão pela qual a sua desclassificação é medida
imperativa, uma vez que não atendidos os requisitos estampados no edital licitatório, sob pena de violação aos
princípios que devem sempre nortear o procedimento licitatório.
Verifica-se a não aplicação das regras do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Senão vejamos, conforme determina a Lei 8666/93:
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital
ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite
realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e
de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e
pelos órgãos de controle.
Ademais, o descritivo e o valor estimado da referência condizem com o produto de qualidade solicitado pelo órgão,
porém o bem que será entregue pelo licitante vencedor é de qualidade inferior e não atenderá às necessidades
descritas pelo órgão. 
Assim, não havendo alternativa ao apelante, deverá ser desclassificada a empresa que apresentou produto em
desacordo com o solicitado no edital, por não atenderem as necessidades do órgão e estarem incompatíveis com o
bem requerido no descritivo técnico do edital.
III - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o acolhimento do presente recurso administrativo, diante da fundamentação apresentada,
devendo o Sr. Pregoeiro exercer o juízo de mérito e de retratação, nos termos do artigo 109, § 4º, da Lei 8.666/93.
Além disso, requer:
I) A desclassificação da empresa N. T. LUIZE EIRELI para os itens 10 e 11.
Salienta-se que o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados, nos termos do art. 44, § 4º, do Decreto 10.024 de 2019.
Ivoti, 15 de abril de 2021.
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Processo Administrativo nº 04/2021
ANDRÉ E. S. SCHILLING, inscrita no CNPJ sob nº 02.441.945/0001-74, sediada na Av Capivara, nº 1515, Bairro Jardim Bühler, cidade de Ivoti/ RS, por intermédio de seu representante lega
RG 1064656414 e CPF 746.774.380-72, vem, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 4, inc. XVIII, da Lei 10.520 de 2002, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO.

I - DOS FATOS 
A parte requerente participou da licitação cujo objeto é o registro de Preços para Aquisição de Material Educativo, Esportivo, e Brinquedos para Utilização nas Atividades e Oficinas nos Serviç
VI, VII e VIII, CCI, VIDA ATIVA, CREAS I, II, e III, CENTRO POP, CDI, PETI, SAICAS I e II, Acolhimentos Pop e Emergencial, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I 
integrante deste Edital.
Analisando os lances e as propostas apresentadas pelos licitantes, foi possível verificar algumas contradições entre o produto apresentado pelo licitante arrematante e o requerido no descrit
o solicitado pelo órgão.
A lei é coerente e determina que o produto que será entregue pelo licitante deverá atender completamente ao descritivo técnico do edital, sob pena de ser aplicada as sanções cabíveis. Igua
cumprido por todas as partes envolvidas, portanto no item 22, consta:
Item 22: Conjunto Dobrável Tabuleiro de Xadrez. Apresentação: Tamanho tabuleiro dobrado de 34x17x3.5 cm. Incluso as peças do jogo. Características: Tabuleiro e as peças feitos de mad
tabuleiro é dobrável, com trava para fácil armazenamento das peças.
O arrematante REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA apresentou produto da marca SB, modelo xadrez para o item, apresentando o valor de R$ 39,19. Porém apenas pela terminolo
exatamente qual o produto que o arrematante está apresentando. Considerando o valor de R$ 39,19 ofertado, nos questionamos quanto ao material do produto, pois solicitam-se PEÇAS E T
está condizente com a realidade para jogo totalmente composto por peças e tabuleiro em madeira. Seguem alguns links de pesquisa para constatar o apresentado:
https://www.soubarato.com.br/busca/jogo-de-xadrez-madeira?
conteudo=jogo%20de%20xadrez%20madeira&filtro=%5B%7B%22id%22%3A%22wit%22%2C%22value%22%3A%22Jogo%20Xadrez%22%2C%22fixed%22%3Afalse%7D%5D&ordenaca
https://botticellijogos.com.br/
preços: https://www.submarino.com.br/produto/35325102/jog
pfm_carac=jogo%20de%20xadrez%20em%20madeira%20so%20marcas&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page
só das peças em madeira: https://www.soubarato.com.br/produto/3153634611/conjunto-de-pecas-de-xadrez-de-madeira-jogo-de-xadrez-pec
condition=NEW&pfm_carac=jogo%20de%20xadrez%20madeira&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page
Sendo mantido esse valor, o produto entregue provavelmente será em plástico, o que não atenderá ao solicitado no descritivo técnico. 
Diante disso, não havendo alternativa, o apelante vem respeitosamente requerer a desclassificação da empresa REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, por apresentar provavelmente
técnico do edital.
II – DO DIREITO
Como se observa da manifestação acima, o produto indicado pelo apelado quando da apresentação da sua proposta está em desacordo com as especificações técnicas requeridas, ra
imperativa, uma vez que não atendidos os requisitos estampados no edital licitatório, sob pena de violação aos princípios que devem sempre nortear o procedimento licitatório.
Verifica-se a não aplicação das regras do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Senão vejamos, conforme determina a Lei 8666/93:
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabele
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previ
acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
Ademais, o descritivo e o valor estimado da referência condizem com o produto de qualidade solicitado pelo órgão, porém o bem que será entregue pelo licitante vencedor provavelmen
necessidades.
III - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o acolhimento do presente recurso administrativo, diante da fundamentação apresentada, devendo o Sr. Pregoeiro exercer o juízo de mérito e de retratação, nos ter
disso, requer:
I) A desclassificação da empresa REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA para o item 22.
Salienta-se que o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados, nos termos do art. 44, § 4º, do Decreto 10.024 de 2019.
Ivoti, 15 de abril de 2021.
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