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PROCESSO: 00000824.989.15-6  

REPRESENTANTE: JOSE EDUARDO BELLO VISENTIN   

REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MARILIA  

ASSUNTO: Representação contra o edital do 

Pregão Presencial nº 014/2015 (protocolo nº 

74409/2014 - SE), da Prefeitura Municipal de 

Marília, objetivando o registro de preços 

para eventual aquisição de kits de materiais 

escolares, pelo prazo de 12 meses. 
 

JOSÉ EDUARDO BELLO VISENTIN propõe Representação em 

face do edital de Pregão Presencial nº 14/2015 da Prefeitura do Município de Marília que 

objetiva o Registro de Preços visando a eventual aquisição de kits de materiais escolares, 

com abertura prevista para as 13h30min do dia 06/02/2015. 

 

Insurge-se, de início, contra a desatenção ao disposto no artigo 

48, inciso III da Lei Complementar 123/06 que impõe à Administração Pública o 

estabelecimento de cota de até 25% do objeto do certame para aquisição de bens de 

natureza divisível para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

Em seguida aponta, no subitem 2.3.3, possível subjetividade nas 

regras para análise de conformidade das amostras com seus descritivos, posto que 

características como gramatura, composição, espessura, cor, etc. “são aferíveis, segundo 

as normas da ABNT, tão somente por meio de ensaios laboratoriais” (grifo no original). 

 

Prossegue, contestando no subitem 11.1 o prazo fixado em 20 

(vinte) dias para entrega dos produtos pela futura contratada, por reputá-lo insuficiente 

em face da existência de diversos itens personalizados. 

 

Também o item XV do ato convocatório mereceria atenção diante 

do estabelecimento de multas excessivas para o caso de descumprimento contratual, 

como exemplifica nos subitens 15.2 e 15.3 que alcançariam, se somados, percentual de 

80% do valor do ajuste. 

 

Questiona a falta de data no ato de chamamento ao certame. 

 

Acrescenta haver incongruência no Anexo I do ato convocatório 

que apresenta uma tabela inicial dividindo os materiais em 10 (dez) lotes enquanto as 
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quantidades estimadas figuram em outra planilha, sob nº 3, que menciona apenas 04 

(quatro) lotes. 

 

Por fim, protesta contra o descritivo de agendas e cadernos, na 

parte que exige informações relacionadas a licenças e registros, embora se trate de 

materiais de papelaria de fácil aquisição. 

 

Pleiteia a suspensão liminar do procedimento de licitação para 

posterior anulação do procedimento ou correção das falhas observadas no instrumento 

convocatório. 

 

São os fatos. 

 

No exame possível em sede de cognição não plena, verifica-se a 

existência de disposições que aparentam contrariar expresso mandamento legal, com 

potencial para restringir a participação e a competitividade do certame, ou ainda possível 

incongruência nos dados apresentados pelo Memorial Descritivo – Anexo I. 

 

Nessas condições, tendo em vista que o dia 06/02/15, data 

designada para recebimento e abertura de documentação e propostas, não propicia a 

submissão prévia ao e. Plenário, determino a suspensão do procedimento, notificando-se 

os responsáveis VINÍCIUS ALMEIDA CAMARINHA – Prefeito e FABIANA 

RODRIGUES CRUVINEL – Secretária Municipal da Educação para que, no prazo 

regimental de 48 (quarenta e oito) horas, apresentem a documentação relativa ao certame 

e, querendo, também as justificativas que entenderem necessárias. 

 

Publique-se. 

 

Adotem-se as medidas urgentes que a hipótese demanda. 

 

SÃO PAULO, 5 de Fevereiro de 2015. 

 

 

 
EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

CONSELHEIRO 
 

                  


