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PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021  

PROCESSO Nº 124/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES 
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE, PRÉ-ESCOLA E EJA, DESTINADOS 
À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

 

 
I – RELATÓRIO 
 
A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra está promovendo licitação na modalidade 
Pregão Presencial, registrado sob o número 05/2021, cujo objeto é o Registro de preços 
para fornecimento de kits de Materiais Escolares para os alunos da Rede Municipal de 
Ensino: Creche, Pré-escola e EJA, destinados à Secretaria de Educação e Cultura. 

 
Publicado o instrumento convocatório a empresa “INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS 
SUSTENTÁVEIS EIRELI” apresentou impugnação, nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, 
requerendo a suspensão do edital pelos motivos a seguir expostos, conforme fls. 280/294. 
 
Argumenta o impugnante, em síntese, que: 
 
a) Da descrição excessiva do objeto item: PASTA ESCOLAR: 
 

PASTA POLIONDA COM ABAS E ELÁSTICO NA COR AZUL COM 
LOMBADA DE 55 MM - medidas aproximadas: 350 mm X 250 mm 
X 55 mm. Produto 100% reciclável, confeccionada em 
polipropileno corrugado ou alveolar na cor azul. Elástico de 
borracha revestido em tecido, transpassado e terminais em 
plástico de boa qualidade. Deverá constar na pasta a marca do 
fabricante e a inscrição do símbolo do PP Reciclável ou 
oxibiodegradável. Serão exigidos laudos, emitidos por laboratório 
credenciado pelo Inmetro, conforme norma ABNT. O licitante 
deverá apresentar documento comprovando a utilização no PP 
corrugado da resina oxibiodegradável. 

 
b) Da ausência de certificação do INMETRO no item: ESTOJO ESCOLAR: 
 

ESTOJO ESCOLAR - confeccionado em Resinas Termoplásticas sem 
deformidades ou rebarbas com dobradiças direta da própria peça,  
processo de produção injeção plástica: dimensões mínimas: 
(fechado)  200mm de comprimento x 70mm de largura x 35mm 
altura x 2,0mm  espessura de parede, peso aproximado de 100 
gramas. Na Cor Azul. Na tampa superior, deverá ser impresso 
embaixo relevo a marca do Produto. 
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II - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
Preliminarmente, a Pregoeira reconhece a tempestividade da impugnação, nos termos do § 
2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que fora recebida na forma presencial 
pelo órgão competente, no dia 21 de junho de 2021, estando abertura da sessão prevista 
para o dia 25 de junho de 2021, cumprindo assim o requisito temporal-legal exigido para o 
processamento da presente impugnação. 
 
Trata-se de impugnação feita pela empresa INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS 
SUSTENTÁVEIS EIRELI, que, insurge, basicamente, contra a realização da sessão Pregão 
Presencial nº 05/2021, que dar-se-á no dia 25/06/2021, às 10:00hs, alegando que os itens 
acima elencados precisam ser retificados no edital.  
 
 
III – DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que esta Comissão do Pregão, elaborou a Minuta do 
Edital sendo posteriormente encaminhada a entidade requisitante – Secretaria de Educação 
e Cultura para sua aprovação, atendendo determinação hierárquica, restando estreita 
margem para alterações dos Instrumentos Convocatórios pelo Pregoeiro responsável pela 
sua elaboração. Ressalta-se, ainda, que a Minuta do Edital utilizada foi previamente 
analisada pela Procuradoria Municipal, com respaldo daquela Jurídica quanto aos requisitos 
de legalidade das cláusulas ali dispostas. 

 

Analisando os termos da impugnação e verificando a necessidade ou não de incluir as 
exigências postuladas pela Impugnante, foi encaminhado à entidade requisitante para 
análise das proposições impugnativas, visto se tratar de especificações que correspondem 
aos itens a serem licitados e não somente a termos do edital. 

 

Assim, encaminhamos os autos à Secretaria de Educação e Cultura com os documentos 
acostados da impugnação da licitante.  

 

A entidade requisitante através do despacho acostados nos autos às fls. 296/299 respondeu 
conforme segue: 

 

1- Para o item “PASTA ESCOLAR” – na análise de documentação e de amostras aceitará 
os produtos fabricados com a resina biodegradável. 

 

2- Para o item “ESTOJO ESCOLAR” – julga improcedente a exigência da certificação 
compulsória do Inmetro, pois as especificações contidas no edital, zela pela 
segurança das crianças, pois exige-se que o produto possua formato arrendondado 
garantindo facilidade na limpeza e higienização do material.  
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IV – DA CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa INFINIT COMÉRCIO DE 
PRODUTOS SUSTENTÁVEIS EIRELI, a qual acolho na forma do remédio constitucional do 
direito de petição, haja vista se tratar de requerimento eivado por vício de forma. 

 

Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, 
especialmente a manifestação da área técnica competente, decido pela improcedência do 
pedido formulado, e mantenho o Edital em seus termos originais, bem como o dia 25 de 
julho de 2021, às 10:00 horas (horário de Brasília), para a realização da sessão referente ao 
Pregão Presencial nº 05/2021. 

 

Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no site oficial do Município: 
http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/ para conhecimento dos interessados. 

 
 
 

Rio Grande da Serra, 24 de Junho de 2021. 
 
 
 

Pregoeira 

http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/

