
 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 219/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Aquisição de cestas natalinas e frangos a ser distribuídos aos beneficiários dos 

Programas Bolsa Família e Bolsa Social e 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 

RECORRENTE: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

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

ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI ME, após desistência da licitante JAM 

DISTRIBUIDORA, foi divulgada na sessão do dia 28/11/2019, tendo a Recorrente manifestado 

a sua intenção de recurso e apresentado os memoriais no dia 02/12/2019.  

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, o prazo para apresentação de recurso contra declaração de vencedor é 

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

A Recorrida, por sua vez, após comunicada, apresentou contrarrazões no dia 04/12/2019, 

também tempestiva. 

DAS RAZÕES 

Em apertada síntese, alega a Recorrente que o atestado de capacidade técnica da empresa 

COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI ME não atende a 

exigência prevista no edital, pois não atende o quanto definido em lei para o referido 

documento, no que se refere a necessidade de ratificar “aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos”. 
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Ainda sobre o atestado, ratifica que o documento não tem valor, “pois o emitente do atestado, a 

empresa SID COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, emitiu o atestado declarando que a 

mesma prestou serviço a ela mesmo”. 

Outro ponto do recurso versa sobre os certificados de classificação do feijão, cuja data de 

emissão é 19/10/2017 e o do arroz parbolizado, cuja data de emissão é 07/11/2016. Dessa 

maneira, aduz a Recorrente, que por serem laudos, devem observar a limitação temporal 

contida no instrumento convocatório, que estabelece que não serão aceitos laudos com data de 

emissão anterior a 2018. 

Para arrematar, a Recorrente citou exemplo anterior, no âmbito do Pregão Eletrônico 189/2019, 

em que a Comissão julgou pela desclassificação de empresa que apresentou atestado referente a 

fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, sendo que o objeto da licitação pretendida o 

registro de preços para fornecimento de biscoitos. 

Em contrarrazões, a empresa COMERCIAL TRIUNFO asseverou que o objetivo da Recorrente 

é fracassar a licitação em desfavor do município, utilizando informações sem fundamentos para 

lhe desmoralizar. 

Seguiu asseverando que “despreparação para atuar na licitação, não pode ser motivo para 

transferir a sua ineficiência implicando na legalidade do outro. A comissão fazendo uso da sua 

autonomia, passa a ser inquestionável a sua conduta.”. 

Por fim, requereu fosse mantida a sua classificação e declaração como vencedora do certame. 

DO JULGAMENTO 

Após análise, considerando a resposta oferecida pela COMERCIAL TRIUNFO e, ainda, 

considerando que o objeto da contratação trata de serviço/fornecimento de menor 

complexidade, não há que se falar que o referido atestado não é suficiente para comprovar a 

capacidade da Recorrida em realizar o objeto pretendido. 

Repete-se, o entendimento de que o atestado não é suficiente para a referida comprovação é 

desarrazoado, pois reza contra a similaridade das atividades e desempenho anterior das 

licitantes, pregadas pelas normas aplicáveis aos processos de licitação. 
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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, 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 licitado deve ser entendida como condição de 

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

Plenário) 

Restringir a competitividade através de exigência de comprovação de experiência em condições 

idênticas, inclusive em relação a quantidade, ao serviço que será contratado 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 qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações”. (grifamos) 

 

É, portanto, necessário que o que versa o instrumento convocatório em relação à qualificação 

técnica seja interpretado em total consonância com o que dispõe o art. 37, XXI da Carta 

Magna, com a finalidade de que sejam impostos apenas requisitos indispensáveis ao 

cumprimento da obrigação, de modo que seja privilegiada a ampla participação de 

competidores interessados em contratar com a Administração, assegurar a economicidade e o 

tratamento isonômico. 

 

Neste sentido, se pronunciou o TCE/MG, como podemos extrair da denúncia de nº 812.442
1
. 

Vejamos trecho da ementa: 

 

“1. Edital de licitação não pode conter exigência de qualificação 

técnica que não seja indispensável à garantia do cumprimento 

das obrigações contratuais e que não esteja prevista em lei. (…) 

                                                           
1
 Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte: Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, v.82, n. 1, p. 158-165, jan./fev./mar. 2012, seção Pareceres e Decisões. 
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3. A exigência de experiência anterior na execução de objeto 

idêntico ao licitado só e possível se houver justificativa razoável 

e se não ofender o princípio da competitividade, nem prejudicar 

a obtenção da proposta mais vantajosa”. 

 

Da mesma forma é o entendimento do TRF 4ª Região na AC nº 5019145-37.2012.404.7000
2
: 

 

“Inexistindo tal exigência e, muito menos, a necessária 

correlação entre a habilitação especial e os serviços a serem 

desempenhados pela vencedora, não cabe ao intérprete ampliar 

exigências ao seu talante, assim como não cabe aos demais 

licitantes buscar exigências maiores do que as devidas, até 

porque, visando a licitação a maior participação possível em 

homenagem ao princípio da concorrência, as restrições à 

participação devem se conter em estritos limites”. 

 

 

Ademais, a Administração, visando ampliar a concorrência, sobretudo em virtude da menor 

complexidade do objeto, não estabeleceu qualquer necessidade de comprovação de 

quantitativos mínimos. 

 

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

idêntica de comprovação de experiência para o fornecimento das cestas, mas sim de atestados 

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

seja, fornecimento de cestas natalinas, cujos itens se assemelham ao de uma cesta básica, 

diferentemente do exemplo citado na peça irresignatória da Recorrente. 

 

Quanto ao equívoco relatado pela Recorrente acerca da redação do atestado, temos que o tópico 

trata de mero erro de digitação do documento, que jamais poderia servir à esta Comissão como 

fator motivador de inabilitação de qualquer licitante. 

 

O apego da Recorrente ao referido erro vai de encontro com o que determina o princípio do 

formalismo moderado, que segundo o festejado doutrinador Hely Lopes Meirelles
3
, ensina que 

                                                           
2
 TRF 4ª Região, AC nº 5019145-37.2012.404.7000/PR, Rel. Des. Maria Lúcia Luz Leiria, j. em 

05.12.2012. 
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a licitação é “procedimento formal, entretanto, não se confunde com formalismo, que se 

caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o 

procedimento diante de meras omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas 

propostas, desde que, por sua irrelevância, não causem prejuízo à Administração ou aos 

licitantes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade onde não 

houver dano para qualquer das partes”.  

 

Para que seja alcançado o interesse público, é imprescindível o desapego a formalismos 

desnecessários. Nesse sentido decidem os tribunais brasileiros, senão vejamos exemplo: 

 

A licitação consiste em processo administrativo que 

visa à escolha do futuro contratante que apresente a 

melhor proposta. Não se constitui em corrida de 

obstáculos cujo vencedor é o participante mais veloz. 

Acima do interesse privado dos participantes em vencer o 

certame, sobrepaira o interesse público a ser perseguido 

pela Administração Pública. Daí que há de ser assegurado 

tanto quanto possível a maio competitividade do certame. 

Neste quadro, a exclusão de licitante apenas por razão 

de mera irregularidade formal é medida que põe o 

interesse privado dos demais licitantes acima do 

interesse público.” Recurso provido. (APELAÇÃO CÍVEL 

N° 70001115245, 2ª CÂMARA CÍVEL, TJ/RS, RELATOR: 

MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM 

28/06/2000) 

 

(GRIFAMOS) 

 

Por fim, ratificando a autenticidade do atestado ora questionado, a Recorrida COMERCIAL 

TRIUNFO trouxe em suas contrarrazões cópia de nota fiscal dos serviços (anexada aos autos) 

de que trata o documento apresentado no processo, cuja autenticidade pôde ser confirmada 

através do sistema do portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal), suprindo 

                                                                                                                                                                                        
3
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 274. 
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qualquer necessidade de diligência para confirmação de sua validade, restando definitivamente 

superada a questão. 

 

No que se refere ao certificado de classificação do feijão, também se trata de tópico superado 

em resposta de recurso anterior, cujos fundamentos trazemos ao presente, para melhor 

compreensão: 

“...não se confunde o certificado de classificação com os laudos exigidos no 

instrumento convocatório. 

Assim como já frisado pela profissional de nutrição presente na sessão (para a 

análise técnica), a exigência que rege a situação em tela é clara ao estabelecer 

que o limite temporal mínimo se aplica especificamente aos laudos exigidos, 

vejamos:  

 

É importante salientar que os laudos microbiológicos exigidos, visam, por óbvio, 

atestar os índices microbiológicos contidos naqueles produtos que serão 

fornecidos e para os quais a referida exigência foi estabelecida.  

Nesse contexto, a exigência temporal é totalmente pertinente, pois, é evidente que 

um maior lapso entre a análise e o fornecimento do produto certamente irá 

influenciar na modificação dos índices encontrados na referida análise. 

Já no que se refere ao certificado de classificação, é imperioso ressaltar a 

existência do Manual de Classificação do Feijão (Instrução Normativa nº 12, de 

28/03/2008) customizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

que versa acerca de critérios e procedimentos para a referida classificação e que 

possibilita a comercialização do lote do produto sem o exame prévio e/ou 

verificação “in loco” pelo comprador, pois a garantia vem exatamente da 
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referida classificação, que por sua vez, garante que o referido produto encontra-

se sem defeitos, de maneira atemporal, haja vista a condição de perenidade do 

feijão. 

Para ratificar o referido entendimento, vejamos o que dispõem os arts. 1º e 3º, da 

Lei Federal nº 9.972/2000 (Instituiu a Classificação de Produtos Vegetais, 

Subprodutos e Resíduos de Valor Econômico), litteris: 

Art. 1º Em todo o território nacional, a classificação é 

obrigatória para os produtos vegetais, seus subprodutos e 

resíduos de valor econômico: 

I - quando destinados diretamente à alimentação humana; 

II - nas operações de compra e venda do Poder Público; e 

III - nos portos, aeroportos e postos de fronteiras, quando da 

importação. 

§ 1
o
 A classificação para as operações previstas no inciso II será 

de responsabilidade do Poder Público, que poderá repassá-la 

aos agentes credenciados nos termos desta Lei. 

(...) 

§ 3
o
 A classificação será realizada uma única vez desde que o 

produto mantenha sua identidade e qualidade. 

(...) 

Art. 3º Para efeitos desta Lei, entende-se por classificação o ato 

de determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas de um 

produto vegetal, com base em padrões oficiais, físicos ou 

descritos. 

 

(GRIFAMOS)” 

 

Ora, a Lei Federal acima transcrita, em seu art. 1º, §3º, é clara ao definir que a classificação de 

produtos vegetais “será realizada uma única vez desde que o produto mantenha sua 

identidade e qualidade”, logo, se confirmada a manutenção das características ratificadas no 

dispositivo pela profissional competente (como ocorreu na sessão de análise da amostra), estará 

garantido o atendimento à exigência, não havendo qualquer motivo para a desclassificação da 

empresa COMERCIAL TRIUNFO, como pretendido pela Recorrente. 
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Dessa forma, conforme já afirmado pelo(a) profissional competente presente na sessão em que 

se procedeu a análise, o resultado do certificado do feijão apresentado pela Recorrida atendeu 

aos requisitos impostos pela IN nº 12/2008 do MAPA, cumprindo exigência expressa do 

instrumento convocatório, tendo ainda, a Comissão avaliadora, confirmado a qualidade do 

produto na análise da amostra, ficando também ratificado o enquadramento ao TIPO indicado 

em sua embalagem. Vejamos foto abaixo: 

 

Ademais, em relação ao arroz, não há no edital qualquer exigência de laudo e/ou certificado no 

edital (conforme print abaixo), tendo a Recorrida apresentado o referido documento de maneira 

espontânea, sem qualquer obrigação, não podendo ser desclassificada pelo referido motivo. 
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Por fim, causa espécie a manifestação da Recorrente, pois em seu recurso ataca o certificado de 

classificação da Recorrida em virtude da data do documento, sendo que o seu certificado 

também foi emitido em data anterior ao ano de 2018, vejamos: 
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Dessa forma, com a devida vênia, nos parece que a nova manifestação ora em análise não passa 

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

fundamentando-se em excesso de formalismo, em detrimento da aplicação de outros princípios 

mais relevantes para a Administração Pública, 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. 

 

Diante de todo o exposto, não merece o provimento o novo recurso da LITORAL NORTE 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

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 3.555/00 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 219/2019 – 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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PREGÃO PRESENCIAL Nº 219/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 

 

 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 

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA;  

 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 219/2019 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 04 de dezembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

 


