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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 – COMPEL 

OBJETO: Aquisição de cestas de páscoa e peixes a ser distribuídos aos beneficiários do 

Programa Bolsa Família, Bolsa Social e BPC, que estão sendo acompanhados através do 

CRAS, CONVIVER, CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM, e ADOLESCENTE 

APRENDIZ, pelo Serviço Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de 

Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 10/02/2020 

RECORRENTE: COMERCIAL ATACADISTRA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do Lote I do certame a licitante RESECO EXPORT. 

IMPORT. SERV. E COMÉRCIO foi divulgada na sessão do dia 18/02/2019. A recorrente 

apresentou seu recurso em 21/02/2020.  

Na forma 20.3 do edital, o prazo para apresentação de recurso contra declaração de vencedor é 

de 3 dias úteis.  

Outrossim, na data de 02/03/2020, foram protocolizadas contrarrazões pela empresa RESECO 

EXPORT. IMPORT. SERV. E COMÉRCIO, também tempestivas. 

RESUMO DOS FATOS 

Em suma, alega a Recorrente que o produto Leite de Coco ofertado pela Recorrida é 

esterilizado diferentemente do quanto exigido no instrumento convocatório, que estabeleceu na 

especificação que o produto seja pasteurizado. 

Seguiu apresentando conceitos científicos, para fundamentar a sua pretensão e descaracterizar a 

aceitação do produto esterilizado. 

Por fim, ratificou que deveria a Recorrida ser desclassificada por ter apresentado produto com 

especificação divergente. 
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Em contrarrazões, a empresa RESECO indicou que a Recorrente tentou “induzir a 

administração pública que o leite esterilizado não atende as exigências do edital o que NÃO É 

VERDADE, basta uma simples análise na literatura especializada para verificar que o leite de 

coco esterilizado apresenta vantagens tecnológicas em relação ao processo de pasteurização, 

por ampliar o prazo de validade do produto, por ser um processo eficaz, por não haver 

modificações na qualidade nutricional e por não haver alteração no sabor do leite.” 

Seguiu indicando que o próprio recurso da Recorrente ratifica o quanto salientado, devendo, 

portanto, o edital ser interpretado de modo a ampliar a competitividade e a Comissão aferir o 

entendimento de que o produto a Recorrida “buscou um produto com uma segurança e 

qualidade maior...”. 

Não bastante, apresentou a Recorrida e-mail da fabricante do produto por ela ofertado, através 

do qual ficou esclarecido o seguinte: 

 

Por fim, requereu que fosse mantida a decisão que a declarou vencedora do Lote I do certame. 

DO PEDIDO RECURSAL 
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DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

 

DO JULGAMENTO  

Após análise das alegações recursais e das contrarrazões, considerando que os aspectos tratados 

tratam de questões estritamente técnicas, foi submetida à análise do setor técnico competente, 

que se manifestou através do Parecer de fls.734 dos autos, da seguinte forma: 

 

 

Dessa forma, considerando que ficou tecnicamente comprovado que o produto ofertado pela 

Recorrida atende às especificações nutricionais e de segurança, não há razão para a não 

aceitação do produto, tampouco para alterar a decisão da Comissão que classificou e declarou a 

empresa RESECO como vencedora do Lote I do certame ora em análise. 

Dessa forma, a pretensão recursal ora apreciada não deve ser acatada, pois, caso contrário, 

estaria a Comissão afastando o certame de seus verdadeiros objetivos, a exemplo do interesse 

público e da competitividade. 
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com 

base nos princípios inerentes ao processo licitatório, na melhor doutrina e nos dispositivos da 

Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, resolve conhecer o recurso, para, no 

mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 020/2020 – COMPEL em relação ao Lote I. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 04 de março de 2020.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

 

 

Ana Paula Souza 

Silva 

Presidente /apoio 

 

 

 

Aricele Guimarães M. 

Oliveira 

Pregoeira 

 

 

 

Aline Oliveira da 

Silva Almeida 

Apoio 

 

 

 

Wadna Cheile Melo 

Aragão 

Apoio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE COMERCIAL ATACADISTRA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

COMERCIAL ATACADISTRA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 020/2020 – COMPEL em relação ao Lote I. 

Camaçari/BA, 04 de março de 2020 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


