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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO Nº 219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

OBJETO: Aquisição de Cestas Natalinas e Frangos a ser distribuídos aos beneficiários dos 

Programas Bolsa Família e Bolsa Social e do BPC, que estão cadastradas no CRAS, 

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

APRENDIZ, pelo Serviço Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do 

Município de Camaçari/BA. 

DATA DE ABERTURA: 21/11/2019 

PETICIONANTE: RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 

EIRELI.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do certame a licitante COMERCIAL ATACADISTA DE 

ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI foi publicada em sessão ocorrida no dia 28/11/19. A 

recorrente apresentou seu recurso em 03/12/2019.  

Na forma do art. 11, XVII do Decreto Federal nº 3.555/00 e do art. 11, XVII do Decreto 

Municipal nº 4.071/05, que regulamenta o pregão presencial, o prazo para apresentação de 

recurso contra declaração de vencedor é de 3 (três) dias úteis. Dessa forma, é tempestivo o 

recurso. 

Outrossim, foram apresentadas contrarrazões pela vencedora em 04/12/2019, também 

tempestivas. 

DO PEDIDO RECURSAL  

“(...) pugna pela imediata suspensão do Pregão Eletrônico nº 219/2019, acatando os 

argumentos expostos na peça recursal em sua totalidade, consequentemente, promovendo a 

INABILITAÇÃO da empresa COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO 

EIRELI – Lote 01 e 02(...)” 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...) requer digne-se Vossa Senhoria acatar o pedido de contra-razões acima do referido 

edital, garantindo a classificação e mantendo como vencedora”. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações da Peticionante, de forma numerada para fins 

didáticos, deixando, no entanto, de analisar aquelas que se referem ao Lote 2, haja vista que já 

ultrapassado o prazo e momento recursal para impugnação de decisões a ele relativas, não 

realizados oportunamente pela Peticionante.  

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que o edital exige que as informações sobre o PANETONE 

estejam impressas na caixa de papelão que o envolve, mas que a caixa da amostra da 

vencedora não possui todas as informações exigidas pelo edital, constando apenas a data de 

validade, impressa na embalagem plástica interna, o que atenta contra o ponto 5 da Resolução 

259/2002 da ANVISA. Alega que no Pregão Presencial nº 122/2014 esta Comissão ao julgar 

recurso de licitante exarou o entendimento de que a data de fabricação e prazo de validade 

deveriam estar impressos na embalagem do produto. Afirma que não há informação quanto a 

data de fabricação da amostra, visto que a única informação constante é “data de validade 45 

dias”, sendo impossível aferir corretamente sua validade.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão não assiste à Recorrente quanto a este argumento, pois 

trata de questão esclarecida na própria sessão em que se procedeu a análise das amostras da 

empresa Recorrida. 

Os esclarecimentos foram prestados pelo (a) profissional nutricionista componente da equipe 

que efetuou a análise, tendo sido ratificado o atendimento às especificações contidas no 

referido item, vez que constam as informações acerca da data de validade/fabricação 

(embalagem/etiqueta) do mesmo, não havendo qualquer fator que possa motivar a 

desclassificação da recorrida. 

Essa mesma condição se verificou no mesmo produto apresentado pela JAM (que desistiu do 

Lote I), e que foi aceito, não tendo sido alvo de qualquer questionamento por parte da 

Recorrente. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Decidir diferente disso, acarretaria o entendimento de que a Comissão avaliadora agiu de forma 

extremamente formal, afastando o processo licitatório dos princípios atinentes ao 

procedimento, a exemplo do formalismo moderado e da economicidade, que requer a 

perseguição à condição comercial mais vantajosa à Administração. 

Causa estranheza a postura da Recorrente, mesmo quando sabe ser posicionamento tradicional 

desta Administração Pública Municipal a contratação sempre da proposta mais vantajosa, sem 

apego a formalismos exageros. Assim, a título de exemplificação, foi como agiu este Município 

perante a Recorrente que, vencedora do Lote 01 do Pregão nº 028/2019 (PRESENCIAL) - 

COMPEL, requereu alteração de marca de produto a ser fornecido, ao que foi atendida: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Parece no mínimo estranho que a Recorrente pretenda ver o formalismo a si aplicado de forma 

moderada e aos seus adversários de forma rígida.  

No que se refere a procedimentos licitatórios anteriores a 2017, vale dizer que a Comissão de 

Licitação teve sua composição substancialmente alterada, razão pela qual não se verifica 

contradições entre as decisões proferidas nos últimos anos. Ademais, a tendência dos órgãos 

públicos é sempre melhorar e evoluir em seus posicionamentos com a finalidade de atender ao 

interesse público primário de forma satisfatória. 

Nada obstante, é salutar lembrar que o contrato que será celebrado entre as partes estabelece os 

mecanismos de controle necessários à fiscalização, de modo que eventuais descumprimentos 

serão, à luz das regras, efetivamente notificados, podendo ser instaurado processo 

administrativo para fins de penalização do fornecedor. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que quanto ao produto “FARINHA DE MANDIOCA” 

apresentado pela vencedora contém uma imprecisão de que tipo de produto será entregue. 

Aduz que o edital exige que o produto seja na cor “branca”. Afirma que a fabricante Arco 

Verde, marca cotada, faz distinção entre a cor dos produtos diferentemente do documento 

apresentado pela licitante, não determina a cor do produto.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Neste ponto cumpre esclarecer à Recorrente que o sentido de 

se exigir amostra é justamente fazer a conferência de características visuais não bioquímicas 

dos produtos. Caso o laudo laboratorial ou ficha técnica, por exemplo, contivessem a 

informação de ser o produto na cor branca, mas na análise das amostras tal característica não se 

confirmasse visualmente, haveria de ser rejeitada a amostra e consequentemente desclassificada 

a licitante.  

A análise das exigências estabelecidas nas especificações do produto, por sua vez, foi realizada 

através da sua ficha técnica, que serviu de fonte de informações iniciais para a 

verificação/confirmação através da análise da amostra do produto e na qual consta a 

informação de que se trata de farinha branca: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Nesse contexto, de igual maneira, na oportunidade em que se procedeu a análise da amostra do 

referido produto, a Comissão confirmou o atendimento aos requisitos, sobretudo confirmados 

na embalagem (farinha branca), conforme fotos abaixo: 

Frente e fundo da embalagem: 

 

Desta forma é que uma vez apresentada a amostra e havendo compatibilidade de suas 

características com as exigências do edital, forçosa a declaração de vencedor da Recorrida. Isto 

posto, nega-se provimento também a este argumento. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, resolve conhecer do 

recurso interposto por RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E 

COMÉRCIO EIRELI. 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 

Nº 219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

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 dezembro de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Presidente/Apoio 
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Aragão 
Apoio 
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Almeida  
Apoio 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

PREGÃO Nº 219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 

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 

RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 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 

Nº 219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

Camaçari/BA, 04 de dezembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


