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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: ROSELI SANTOS OLIVEIRA  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do Lote II do certame a licitante COMERCIAL 

ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI ME 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 27/02/2020, foram protocolizadas contrarrazões pela empresa 

COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI ME, também 

tempestivas. 

RESUMO DOS FATOS 

Alega a Recorrente que foi equivocadamente desclassificada por ter apresentado laudo 

microbiológico do produto com data de emissão anterior a 2019. 

Seguiu asseverando que: “não se trata de um produto genérico e sem qualidade e para 

corroborar nossa afirmação, apresentamos o LAUDO MICROBIOLÓGICO que foi emitido em 

25/07/2018 tendo sua validade declarada pelo Laboratório até julho de 2020, claramente este 

laudo está válido e atendendo à exigência desta Prefeitura...” 
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Por fim, aduziu, no que se refere à documentação da empresa Recorrida, que a referida empresa 

não possui CNAE pertinente ao objeto referente ao Lote II, tampouco apresentou atestado de 

capacidade técnico-operacional com objeto condizente com o exigido no edital. 

Em sede de contrarrazões, a Recorrida indicou que acertou a Comissão ao desclassificar a 

Recorrente, acrescentando o seguinte questionamento: “vale colocar em baila que o laudo em 

tela determina se o material a ser entregue tem que ter um documento recente, ou seja, o 

mesmo fora emitido em 2018 já se passaram quase 2 anos, quem garante que essa mercadoria 

é a mesma do laudo?” 

Além disso, ratificou que atendeu todas as exigências, arrematando que o edital, por sua vez, 

não exige das licitantes que atuem em atividade específica, mas sim com atividade condizente 

ao fornecimento do produto. 

DO PEDIDO RECURSAL 

 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

 

DO JULGAMENTO  

I – Da não observância à data de emissão do laudo microbiológico 
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Quanto à apresentação do laudo com emissão anterior ao ano exigido no edital, temos que as 

alegações da Recorrente não merecem acolhimento, vez que trata-se de exigência expressa do 

instrumento convocatório e que era de conhecimento da licitante desde a sua publicação. 

Dessa forma, não pode a Recorrente, tendo acatado com os termos do edital, se utilizar de 

argumento superficial para desqualificar a decisão da Comissão que, por sua vez, aplicou regra 

expressa, que previa condição de desclassificação de proposta, senão vejamos: 

 

 

(...) 

 

 

 

Nesse contexto, em que pese a condição de validade do documento relatada pela Recorrente no 

âmbito de sua peça irresignatória, é imperioso ratificar que trata-se apenas de um 

fator/pressuposto da existência do referido laudo, sem o qual, tampouco seria apreciado pela 

Pregoeira/Comissão de Licitação. Ou seja, é lógico que o laudo tem que ser válido, caso 

contrário não preenche sequer condição de existência no mundo jurídico. 

A finalidade da exigência, diferente da interpretação dada pela Recorrida, é que o produto a ser 

ofertado/fornecido pelo licitante que vier a se sagrar vencedor, seja um produto com referência 

de um lote mais recente e menos suscetível a problemas relacionados a contaminação e ou 

outros fatores que possam colocar em risco os destinatários dos produtos pretendidos pela 

Administração Pública. 

É prudente acrescentar, ao contrário do que alegou a Recorrente, caso a Comissão decidisse 

diferente, estaria agindo contrariamente aos princípios inerentes ao processo licitatório, a 

exemplo da isonomia entre os participantes e principalmente da vinculação ao instrumento 

convocatório, que deve prevalecer em situações em que não caiba interpretação subjetiva, o que 

não é o caso em tela. 
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Para ratificar o entendimento, trazemos à baila o festejado doutrinador Hely Lopes Meirelles, 

que conceitua o princípio da vinculação ao instrumento convocatório da seguinte forma: 

“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é o princípio básico de toda licitação. Nem se 

compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e modo de participação dos 

licitantes e no decorrer do procedimento ou da realização do julgamento se afastasse do 

estabelecido, ou admitisse documentação ou propostas em desacordo com o solicitado. O 

edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como 

a Administração que o expediu (art. 41)” 

 

Não diferente entende o também renomado doutrinador Marçal Justen Filho: 

 

“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso 

significa ausência de liberdade (como regra) para a autoridade 

administrativa. A lei define as condições de atuação dos agentes 

administrativos, estabelecendo a ordenação (sequência) dos atos a serem 

praticados e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou 

subjetivas”. (In Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5ª edição/1998 – p. 62). 

 

 

II – Quanto ao CNAE (da Recorrida) e ao atestado de capacidade técnica pertinentes ao 

objeto 

No que se refere ao CNAE e ao atestado apresentados pela empresa Recorrida, temos que trata-

se de tópico também equivocado por parte da Recorrente. 

É cediço que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica quanto ao 

entendimento pela impossibilidade de limitação de participação de licitantes, em razão de 

exigência de CNAE específico. 

 

É importante ressaltar que, a Receita Federal, em seu sítio eletrônico, define a CNAE, 

esclarecendo as suas finalidades tributárias, senão vejamos: 
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“A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos 

de atividade econômica e dos critérios de enquadramento 

utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do 

país”  

 

Ademais, quanto ao atestado apresentado pela Recorrida, a referida empresa comprovou a 

realização de serviços/fornecimentos anteriores, conforme documentos de fls. 667/674 dos 

autos, que por sua vez, são similares ao objeto ora pretendido pela Administração Municipal 

neste Pregão Presencial 020/2020.  

 

Nesse contexto, é imperioso mencionarmos que o entendimento imposto pela Recorrente acerca 

do atestado reza contra a similaridade das atividades e desempenho anterior das licitantes, 

pregadas pelas normas aplicáveis aos processos de licitação. 

 

A exigência de comprovação de experiência anterior não deve se referir a objeto ou serviço 

idêntico, assim como não deve se ater a exatidão. Esse, inclusive, é o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Contas da União – TCU, senão vejamos: 

 

“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no 

sentido de que a compatibilidade entre os serviços anteriores e o 

serviço licitando deve ser entendida como condição de 

similaridade e não de igualdade” (Acórdão 1.140/2005 – 

Plenário)  

 

Restringir a competitividade através de exigência de atestado que comprove a realização de 

serviço idêntico desatende ao previsto no art. 37, XXI da CF/88: “ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
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qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”. (grifamos) 

 

Dessa forma, tal pleito não merece prosperar, pois não resta caracterizado no edital exigência 

idêntica de comprovação de experiência para o fornecimento do objeto, mas sim de atestados 

de capacidade técnica considerados compatíveis ou semelhantes ao objeto da licitação, 

diferentemente do exemplo citado pela Recorrente. 

 

DA DECISÃO 

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

base no 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 II. 

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 
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Presidente /apoio 
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Aragão 

Apoio 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 – COMPEL 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE ROSELI SANTOS OLIVEIRA 

 

 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 

ROSELI SANTOS OLIVEIRA;  

 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 II. 

Camaçari/BA, 04 de março de 2020 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


