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DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Pregão G-056/2017 - Processo nº 24403/2017. 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR E 
MEIAS COM ENTREGAS REALIZADAS PONTO A PONTO EM CADA UNIDADE 
ESCOLAR NA FORMA DE KITS MONTADOS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE” 
 
Conforme consta dos autos, o sr. Pregoeiro manteve a decisão exarada que 
declarou vencedora a empresa LEKTOR IND. E COM. LTDA.  
 
Contra esta decisão que classificou e habilitou a licitante, insurgiram-se três 
empresas NOVO TEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESCOLARES 
LTDA., a empresa BETA SUL LTDA. EPP e a empresa PBF GRÁFICA LTDA. & 
TÊXTL LTDA. de forma regular, inclusive em manifestação verbal. 
 
Extemporaneamente a empresa NILCATEX TÊXTIL LTDA. apresentou razões de 
recurso sem que tivesse apresentado regular manifestação verbal. 
 
Assim a respeito, acolho integralmente  a manifestação do sr. Pregoeiro, nos 
seguintes termos: 
 

1) DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA NILCATEX TXTIL LTDA. 
 
A empresa NILCATEX TÊXTIL LTDA. impetrou recurso contra sua inabilitação 
no certame por desclassificação na amostra apresentada.  
 
Preliminarmente, não conheço do recurso eis que os motivos orais preliminares 
não foram regularmente arguidos. Ainda que suscintamente,  deveriam ser 
feitos verbalmente pois que nesta ocasião sofreria uma analise preliminar de 
aceitação pelo Pregoeiro, não podendo, nesta oportunidade, apresentar razões 
recursais sem que tenha havido o devido deferimento da manifestação verbal, 
conforme o exige o art. 4º da Lei 10.520,  de 17 de julho de 2002, in verbis:  
 

“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 



      Prefeitura Municipal de Taboão da Serra           

                                                          ESTADO DE SÃO PAULO  
 
 
 

 
 

desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
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;” 

 
Destarte, conforme informa o sr. Pregoeiro, a Administração adota o 
procedimento prestigiado pela doutrina do jurista Marçal Justen Filho, no qual a 
manifestação verbal do recurso somente poderá ser feita após decisão 
terminativa do processo. Por isto é rotina no setor adotar este procedimento de 
recurso após a proclamação do vencedor, pois que ele resguarda o interesse dos 
participantes da licitação, bem como atende ao princípio da transparência dos 
atos administrativos do processo licitatório. 
 
Assim sendo, somente após a aprovação da documentação e das amostras é que 
a empresa  LEKTOR IND. E COM. LTDA. foi considerada vencedora do certame. 
 
Assim como houve decisão terminativa do processo, as licitantes foram 
especialmente convocadas para sessão pública para manifestação motivada da 
intenção de recurso (vide publicação feita no D.O.E. do dia 27/12/2017, pág. 
198 - fls. 1082) marcada para o dia 02/01/2018, no horário das 9,000 hs. 
 
Na ocasião a empresa NILCATEX TÊXTIL LTDA. não compareceu à sessão e por 
óbvio não manifestou interesse em recorrer, pois existindo intenção de interpor 
recurso, o licitante deverá manifestá-la junto ao pregoeiro, de viva voz, 
imediatamente após a declaração do vencedor que irá aceitar (se pertinente) ou 
não o recurso. 
 
A fase recursal é única mas comporta duas fases: a manifestação verbal e as 
razões escritas do qual dispõe de 3 dias úteis para fazê-la. Ambas devem compor 
um todo, limitando se o conteúdo das razões ao assunto manifestado oralmente, 
mesmo que suscinto. O manifesto escrito deve se ater apenas à sua 
complementariedade, não podendo inovar em outras questões não invocadas 
inicialmente. 
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A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante implicará na 
decadência do direito à interposição do recurso o que significa dizer que o que 
não foi alegado em manifestação verbal não será objeto de apreciação posterior 
nas razões escritas.  
 
A manifestação verbal, no entanto, necessariamente deverá explicitar 
motivação consistente, pois sofrerá liminarmente uma avaliação do 
pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não. Por sua vez, as razões 
por si só deverão se adequar ao alegado naquela ocasião. 
 
Ora, a empresa recorrente não compareceu à sessão devidamente convocada e 
por isso inexistiu manifestação verbal, conduta expressamente exigida pelo 
inciso XVIII, do art. 4º da Lei 10.520/02, acima citado. 
 
Por isso o recurso apresentado pela empresa NILCATEX TÊXTIL LTDA. decaiu 
do direito de recurso no todo pois não atendeu ao requisito da manifestação 
verbal e por isto deve ser declarado a decadência que é a perda do próprio 
direito por não tê-la exercido no lapso temporal concedida pela lei.  
 
Por isso não conheço do recurso interposto pela empresa NILCATEX TÊXTIL 
LTDA. pelo defeito apontado acima. 
 

2) DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA NOVO TEMPO INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA. 

 
Na sessão convocada para fins de manifestação verbal, conforme antes 
mencionado compareceram três empresas: a recorrente NOVO TEMPO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA., a empresa BETA SUL 
LTDA. EPP e a empresa PBF GRÁFICA LTDA. & TÊXTL LTDA. além da empresa 
vencedora do certame, ora recorrida.  
 
As três primeiras empresas manifestaram intenção de recurso, conforme consta 
em ata (fls. 1.083) num único argumento, alegado pela primeira e seguido pelas 
demais, conforme segue: 
 

“A empresa Novo Tempo Ind. Com. de Artigos Escolares Ltda 
solicita intenção em interpor recurso contra sua desclassificação 
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em avaliação visual de suas amostras e quanto procedimentos 
adicionais ao processo de apresentação de documentação ou 
propostas. Solicitamos encarecidamente “vistas” as amostras da 
Lektor, Novo Tempo e Nilcatex, cópias de laudos de avaliação da 
Lektor e cópias de habilitação da mesma”. A empresa PBF 
Gráfica & Têxtil Ltda também faz o mesmo pedido conforme se 
manifestou seu representante, no mesmo sentido solicitado pela 
Novo Tempo. A empresa Beta-Sul Ltda Epp, “solicita a contra 
aprovação de suas amostras e sua habilitação” 

 
Das três empresas, somente uma apresentou as razões de recurso, ou seja, a 
empresa Novo Tempo Ind. e Com. de Art. Escolares Ltda. 
 
A respeito do recurso apresentado reportamos aos tópicos anteriormente citado 
sobre o recurso onde a fase recursal é única e comporta dentro de si duas fases: 
a manifestação verbal e a apresentação de suas razões. Ambas devem compor 
um todo, limitando se ao assunto manifestado inicialmente. O manifesto escrito 
deve se ater apenas à sua complementariedade, não podendo inovar em outras 
questões não invocadas. 
 
A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante implicará na 
decadência do direito à interposição do recurso o que significa dizer que o que 
não foi alegado em manifestação verbal não será objeto de apreciação posterior.  
 
A manifestação necessariamente explicitará motivação consistente, que 
será liminarmente avaliada pelo pregoeiro, o qual decidirá pela sua 
aceitação ou não. As razões por si só deverão se adequar ao alegado nesta fase. 
 
Portanto as alegações verbais aceitas e deferidas pelo Pregoeiro foram as que 
constam da ata da sessão.  
 
Assim neste sentido, a irresignação do recorrente se restringe à análise das 
amostras.  
 
Não é verdade que a desclassificação da recorrente se deu em visualização 
visual, conforme alegou a empresa. 
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Conforme consta dos autos a análise da amostra apresentada pela recorrente foi 
efetuado por Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com  ABNT 
ISSO/IEC 17025, sob número RL 0553, INTERFACE ENGENHARIA ADUANEIRA, 
laudo às fls. 1057/1062. 
 
Consta no relatório de avaliação da amostra, datado de 12 de dezembro de 2017 
que 
  

“A Comissão de avaliação verificou alguns aspectos negativos na 
amostra apresentada pela empresa Novo Tempo Ind. e Com. 
Ltda. nos tecidos da bermuda e da calça que se 
apresentavam espessos e rústicos de tal forma que causaria 
desconforto aos seus usuários alunos. Assim tendo em vista que 
critério subjetivos não podem ser aceitos para recusa das 
amostras as mesmas foram enviadas para análise pelo 
laboratório Interface Engenharia Aduaneira e com base no 
laudo foi constatado que realmente procedia a dúvida” 

 
Vê-se que a Comissão de análise agiu cautelosamente, pois não se cercou de sua 
análise visual como afirma a recorrente, mas enviou as amostras para um 
laboratório competente avaliar tecnicamente a amostra apresentada.  
 
No caso concreto verificou-se OBJETIVAMENTE e com respaldo de laboratório 
de análises têxteis acreditado pelo INMETRO que o tecido apresentado pela 
licitante Novo Tempo é absolutamente incompatível com o exigido no Edital ou 
seus anexos, pois possui peso 24,13% acima da tolerância permitida pelo Edital. 
  
Conforme alegado pela recorrida LEKTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME  
em contrarrazões:  
 

“Há que se frisar que a GRAMATURA é essencial para se definir a 
qualidade de um tecido, pois um mesmo tecido pode ser 
utilizado como LONA DE CAMINHÃO, quando a gramatura é 
muito alta, ou pode ser utilizado como UM LENÇOL, quando a 
gramatura é mais baixa, sendo que em ambos os casos o fio e a 
fibra são idênticos! 
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Imaginem só uma criança, um aluno na verdade, utilizando um 
uniforme fabricado com tecido com GRAMATURA 
ALTÍSSIMA durante várias horas do dia? Por certo haverá 
desconforto para o aluno. 
  
Além disso, caso a Prefeitura aceitasse um tecido absolutamente 
distinto do exigido no Edital, ela estaria descumprindo o 
princípio da isonomia, pois abriria uma EXCEÇÃO PARA 
FAVORECER UMA DETERMINADA LICITANTE em detrimento de 
todas as demais que seguiram os parâmetros objetivos 
determinados no Edital. Trata-se do princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório.” 

  
 
Desta forma a recorrente não comprovou nenhuma irregularidade no laudo 
apresentado pela INTERFACE ENGENHARIA ADUANEIRA. Sequer o confrontou 
com algum entendimento técnico ou jurídico que atentasse contra a idoneidade 
do laboratório. 
 
O restante das impugnações não foram objetos dos motivos apresentados na 
manifestação verbal e são meros inconformismos com o resultado da licitação. 
 
A análise laboratorial feita pela INTERFACE ENGENHARIA ADUANEIRA 
comprova a lisura da decisão da Comissão de Avaliação. 
 
Isto posto julgo improcedentes o recursos apresentados pelas empresas NOVO 
TEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA., BETA SUL 
LTDA. EPP e PBF GRÁFICA LTDA. & TÊXTL LTDA . 
 
À ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do certame à empresa LEKTOR INDUSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA. ME. 
 
Taboão da Serra, 10 de janeiro de 2018. 
 
 
TAKASHI SUGUINO 
Secretário de Administração 


