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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0109/2018 – COMPEL 

 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cesta básica que compõem o suporte 
nutricional do Programa de Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde do 
Município de Camaçari-Ba. 
 
RECORRENTE: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA - EPP. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
No dia 24/07/2018 a Pregoeira divulgou através de Ata de Sessão Interna II, e em 
conformidade com o art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, foi aberto prazo recursal de 03 
(três) dias úteis. 
 
A manifestação da intenção em recorrer, foi apresentada pela empresa LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP em 26/07/2018 ás 
13h47min, após a licitante TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA – ME, ter sido declarada vencedora conforme Ata de Sessão Interna II, sendo 
portanto, as razões do recurso da Recorrente, tempestivamente, de acordo com a Lei 
Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII, e subitem 24.3 do edital:. 
 

“[...] o recurso dependerá de manifestação do 
licitante ao final da sessão pública, fazendo 
constar em ata a sua intenção de interpor 
recurso com a síntese das suas razões, sendo-
lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar memoriais relacionados à intenção 
manifestada, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a contar ao término daquele prazo, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos”. 

 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora Recorrente atendeu ao pressuposto 
para que se proceda à análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, no que 
diz respeito à representação da empresa ante a Administração Pública.  
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DOS  FATOS 
 
A recorrente LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 
EPP, alegou em síntese que: 
 
A. DO FLAGRANTE DESCUMPRIMENTO DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, 

EXIGÊNCIA TÉCNICA, LETRAS E e F, apontadas abaixo pela ora recorrente:  
 
(...) 
 
1) A empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, 

deixou de cumprir com o exigido em edital, com relação a apresentação de laudo 
laboratorial, feito por laboratório credenciado ao MAPA, ANVISA, OU INMETRP,  
o que acarreta a sua necessária desclassificação. 
 
(...) 
 

2) A empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, 

deixou de cumprir com o exigido em edital, com  relação a apresentação de laudo 
em laboratório credenciado a um dos órgãos oficiais Brasileiros, conforme 
solicitação em edital. 
 
(...) 

 
3) Nos causa estranheza o parecer técnico emitido pela representante da Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme transcrito em ata no portal do município, 
justificando a aceitação do laudo, apresentado pela empresa Tarcio, emitido por 
laboratório não credenciado, em flagrante desrespeito as imposição do edital. 
Conforme o parecer emitido pela representante da Secretaria de Saúde, que 
consta em ata, é dito que considerado que a fabrica Victor Guedes, que produz o 
AZEITE GALLO, funciona em Portugal e o laboratório Victor Guedes que é o 
laboratório oficial da fabricante com essa certificação pelo ISO 90001 reconhecida 
pela ABNT, funcionando no mesmo lugar, julga pertinente acolher o referido 
laudo. 
 
(...) 

 
4) Primeiro cabe esclarecer que o termo LABORATÓRIO OFICIAL, contido na letra 

(e), item 7 do termo de referência anexo I, do referido edital, se refere a 
laboratórios oficias Brasileiros, quer dizer emitidos por órgãos oficiais, 
MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,  a exemplos do 
LACEN (LABORATÓRIOS CENTRAIS DE SÁUDE PÚBLICA), do Ministério da 
Saúde, ou dos LANAGROS (Os Laboratórios Nacionais Agropecuários 
(Lanagros), são os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), não se estendendo a entidades privadas, a estas cabe o 
credenciamento junto a esses órgãos. 
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(...) 
 

5) Para as normas impostas no edital em epígrafe, o fato do laboratório VICTOR 
GUEDES, possuir várias creditações, e que o mesmo possui reconhecimento por 
parte do Ministério da Agricultura, não tem qualquer relevância às normas 
elencadas nas letras (e) e (f) do edital, note - se que um laboratório pode ser 
reconhecido pelo ministério da Saúde, ou Agricultura, mas pode ser que o mesmo 
não seja credenciado, a estes órgãos, são duas coisas distintas. 
 
(...) 

B. DO FLAGRANTE DESCUMPRIMENTO A NORMA IMPOSTA NO EDITAL, 
RELATIVO A INSTRUÇÃO NORMATIVA 57 DE 11/12/2013, MAPA.  

1) O Brasil possui uma infinidade de laboratórios em todo território nacional, mas 
credenciados junto ao MAPA, e ANVISA, são poucos, diante do universo de 
laboratórios credenciado. Ao aceitar um laudo de um laboratório não oficial, e 
nem credenciado aos órgão oficiais, conforme solicitado em edital, a 
administração pública se desvincula das normas  impostas no edital, o que é 
vedado por lei. 
 
(...) 
 

2) A administração pública (por meio do pregoeiro e da comissão de licitação) e 
participantes do certame devem pautar suas ações nos termos do ato 
convocatório, ao qual estão vinculados, tanto que parte disso encontra -= se 
previsto no art. 41 da Lei de Licitações, ao prever que a administração não pode 
deixar de atender às normas e condições do edital, por esta plenamente 
vinculado.   
  
 

3) O entendimento por parte da representante da Secretaria de Saúde de Camaçari, 
conforme consta e, ata, que na época da emissão dos laudos, o laboratório 
encontrava - se ativo, não é condizente com o que é imposto no edital, a redação 
dada pela Administração Municipal no edital quanto as letras (e) e (f) do item 7 
exigências técnicas é claro e inequívoco para apreciação da situação de "ativo" de 
credenciamento dos laboratórios dos laudos ora apresentados, se não fosse o 
termo de referência não poderia estar com a seguinte redação. 
 

4) Apresentar Laudo laboratorial credenciado junto aos órgãos oficiais, MAPA ou 
INMETRO ou ANVISA, com situação "ativo", tal documento é disponibilizado nos 
sites dos órgãos oficiais citados, foi exigido no edital que a apresentação da 
comprovação deveria constar junto com a documentação técnica/laudos na 
proposta de preços na data de abertura do referido pregão. 
 
(...) 
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C. DO DESCUMPRIMENTO QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
COMRPOVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL.  

 
1) Outro ponto a ser atacado é apresentação de atestado de capacidade técnica 

apresentado pela empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA – ME, emitido por empresa do mesmo ramo de atividade, e 
sem descrever as atividades desenvolvidas no período da contratação, estando 
em desacordo com o edital, , no subitem 9.2.3 - Qualificação Técnica  letras c.1 
e c.2. 
 

2) O atestado apresentado pela empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS 

E SERVIÇOS LTDA – ME, não merece ser acolhido pela comissão de 
Licitação  por não atender as condições impostas no edital, conforme 
transcrição acima, e também em desatendimento a Lei 8.666/93, art. 30, pois o 
mesmo não faz mera menção que forneceu os itens a, b, c, d, e sem informar a 
venda de um quilo se quer para tal estabelecimento que emitiu o atestado 
deveria constar quanto foi fornecido, mas o mesmo é omisso nesse quesito. 
 

D. DA FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA 
PROPOSTA DA EMPRESA TARCIO COMERCIO  
 

1) A documentação técnica apresentada, (laudos laboratoriais) e (atestado de 
capacidade técnica), conforme descrito acima estão em total desacordo com o 
solicitado em edital, quanto a instrução normativa 57, 11/12/2013 MAPA, e a lei 
de licitações 8.666/93 

 

DAS RAZÕES DO RECURSO 

O Recorrente alega sucintamente em suas razões recursais: (1R) que a empresa 
TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME deixou de cumprir 
com o exigido nos itens 7.e e 7.f em edital, com relação a apresentação de laudo 
laboratorial, feito por laboratório credenciado ao MAPA, ANVISA, ou INMETRO, o que 
acarreta a sua necessária desclassificação; (2R) que a licitante declarada vencedora 
apresentou atestado de capacidade técnica emitido por outra empresa do mesmo 
ramo de atividade, sem descrever as atividades desenvolvidas no período da 
contratação, em desacordo com o sub item 9.2.3.c.1 e 9.2.3.c.2.  

DO PEDIDO 

(...)REQUER que este ilustre pregoeiro: julgar procedente o presente recurso, para o 
fim de desclassificar a proposta da empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA., para o lote 1 (único), face a comprovação de não atendimento da 
sua proposta com relação aos termos do edital, devendo essa comissão convocar o 
segundo colocado para apresentação de amostras e documentação técnica, conforme 
previsto no edital. 
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DAS CONTRARRAZÕES 

Não houve apresentação de contrarrazões. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações recursais e contra recursais apresentadas pela 
Recorrente: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) que a empresa TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA-ME deixou de cumprir com o exigido nos itens 7.e e 7.f em edital, 
com relação a apresentação de laudo laboratorial, feito por laboratório credenciado ao 
MAPA, ANVISA, ou INMETRO, o que acarreta a sua necessária desclassificação. 
DECISÃO FUNDAMENTADA: de fato razão assiste à Recorrente. O laboratório Vitor 
Guedes, com sede em Portugal, não se encontra em situação de “credenciado” junto 
ao Ministério da Agricultura ou Ministério da Saúde. O que ocorre com o laboratório 
Vitor Guedes é que o mesmo goza de reconhecimento do Ministério da Agricultura e 
não CREDENCIAMENTO.  

Conforme bem assinalado pelo Recorrente, a Instrução Normativa 57/2013-MAPA, em 
seu art. 4º, IX define que laboratório credenciado é aquele que homologado pelo 
Ministério da Agricultura para realizar ensaios e emitir resultados em atendimento aos 
programas e controles oficiais do Ministério. Esta mesma instrução normativa dedica 
um capítulo inteiro para tratar dos procedimentos para credenciamento, sem os quais 
não se logra a classificação de CREDENCIADO. 

Diante do exposto, razão assiste ao Recorrente neste ponto, razão pela qual dá-se 
provimento ao Recurso no que se refere a esta alegação específica. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) que a licitante declarada vencedora apresentou atestado 
de capacidade técnica emitido por outra empresa do mesmo ramo de atividade, sem 
descrever as atividades desenvolvidas no período da contratação, em desacordo com 
o sub item 9.2.3.c.1 e 9.2.3.c.2. DECISÃO FUNDAMENTADA: os atestados de 
capacidade técnica da Recorrida encontram-se dentro dos parâmetros fixados pelo 
Edital, não sendo possível fazer exigências incompatíveis com o art. 30 da Lei 
8.666/93, mormente quando se trata de pregão, que pela própria natureza serve-se à 
aquisição de bens comuns. Bens comuns, como tais, não podem ser objeto de 
grandes exigências de qualificação técnica, devendo o edital restringir-se ao máximo 
ao art. 30 da citada lei geral de licitações. Ante o exposto nega-se provimento aos 
argumentos apresentados pela parte Recorrente, razão pela qual se mantém a 
decisão atacada pelos seus próprios fundamentos. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 
edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor 
doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/2002 combinada com a lei 8.666/93, resolve 
conhecer do recurso interposto pela LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA., para no mérito: 
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1 – DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, para, em consonância com os 
princípios e normas que regem a licitação, revogar a decisão de declaração de 
vencedora da licitante TÁRCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. e 
determinar. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 01 de agosto de 2018. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula 
Souza Silva 

Presidente/Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca 
Pregoeira 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

Aracele Santos 
de Oliveira 

Apoio 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

  

 

  


