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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: VMC COMERCIAL LTDA  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO  

A decisão que declarou vencedoras dos Lote I e II do certame as licitantes RESECO EXPORT. 

IMPORT. SERV. E COMÉRCIO e COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS 

TRIUNFO EIRELI foi divulgada na sessão do dia 18/02/2019. A peticionante apresentou sua 

peça irresignatória apenas no dia 28/02/2020.  

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

de 3 dias úteis.  

Além de não ter manifestado a intenção de recorrer, a peticionante apresentou sua peça somente 

após transcorridos 08 dias úteis, portanto, além de precluso o direito recursal, seria totalmente 

intempestiva. 

É cediço que o Pregão prevê todo o procedimento à ser perseguido, determinados no edital e 

disposições legais existentes, de modo que merecem observação sob pena do processo não 

oferecer a segurança e credibilidade necessárias. 

Dessa forma, apesar de não conhecida, a peça será analisada como direito de petição e visando 

a total transparência dos atos desta Comissão. 
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RESUMO DOS FATOS 

Alega a Peticionante que foi indevidamente inabilitada por ter apresentado certidão de FGTS 

de outra empresa. 

Seguiu asseverando que o edital estabeleceu prazo exíguo para apresentação de laudos 

microbiológicos, uma vez que haveriam de ser apresentados juntamente com as propostas, de 

modo que restaram violados os princípios da legalidade e da livre concorrência. 

Por fim, requereu seja declarada a anulação do processo licitatório ora em curso, com a 

republicação do edital. 

DA ANÁLISE 

É imperioso destacar, de logo, a estranheza que causa a petição da empresa VMC 

COMERCIAL, tendo sido a ela oportunizada a chance de manifestar interesse recursal na data 

da sessão, quedou-se inerte.  

Demais disso, apesar de ter sido inabilitada em virtude de descumprimento de exigência 

expressa do edital, a mencionada empresa se faz valer de petição para também questionar 

exigência recorrente nos processos de aquisição de gêneros alimentícios do município (laudo 

microbiológico), cuja disposição nunca foi alvo de questionamentos, mesmo que às licitantes 

tenha sido, como de regra, facultada a chance de impugnar o edital, dentro do prazo adequado 

para tanto. 

E ainda é pior. A Peticionante se insurge neste momento contra exigências editálicias que 

foram cumpridas por quase todos os licitantes, inclusive a própria. É de soar, no mínimo, 

estranho. 

Os processos licitatórios desta Administração Municipal sempre foram pautados nos princípios 

atinentes ao procedimento, a exemplo da ampla competitividade, do interesse público, da 

igualdade e da isonomia, sem quaisquer medidas que possam tipificar preferência ou 

discriminação entre participantes. 
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Acrescente-se, ainda, que é curioso o fato de que a Peticionante tenha aguardado situação de 

inabilitação/desclassificação do processo licitatório, para somente após um lapso temporal que 

pudesse determinar a intempestividade da sua peça, se manifestar acerca de exigência editalícia 

que, na medida em que participou do certame, aceitou se submeter como qualquer outra 

licitante que se sujeita às regras do procedimento – e cumpriu. 

Dessa forma, com a devida vênia, nos parece que a manifestação ora em análise não passa de 

uma demonstração clara de que a empresa atua na defesa dos seus interesses particulares, com 

o evidente intuito de protelar a conclusão do certame e prejudicar a realização de tão 

importante evento para os cidadãos carentes do município de Camaçari. 

DA CONCLUSÃO 

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 não conhecer o recurso, para 

no mérito do direito de petição, afastar as pretensões temerárias da peticionante, mantendo 

todos os atos até aqui praticados. 

Camaçari/BA, 04 de março de 2020.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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