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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017 – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Carne 

moída bovina, Charque bovino dianteiro, carne de 2ª Acém e carne 1ª Bife) destinados à 

alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 

futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública 

Municipal. 

 

DATA DE ABERTURA: 06/10/2017. 

 

RECORRENTE: LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

No dia 24/10/2017 a licitante LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, manifestou interesse quanto à interposição de recurso na Ata de 

Sessão de Reabertura. 

 

No dia 27/10/2017 às 09h57min deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 

Recorrente. Portanto, tempestivo, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII. 

 

 

PRELIMINARMENTE 

 

1 – Da Admissibilidade do Recurso.  

 

Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora Recorrente atendeu ao pressuposto para que 

se proceda à análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, em conformidade com 

o item 24.3 do edital. 

 
24.3 “Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de 

manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a 

sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados 

à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos.” 

          

DOS FATOS 

 

Insurge-se a licitante LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA,  alegando: “ a empresa Gn Alimentos Ltda deixou de cumprir com o exigido em edital, com 

relação a apresentação do laudo laboratorial sem indicativo da marca no mesmo, o que acarreta a 

sua necessária desclassificação””. 
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Prossegue a licitante LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA alegando que “... a empresa declarada vencedora, não atendeu na integra as 

exigências da documentação técnica solicitada em edital... foi apresentada pela empresa 

declarada vencedora para o lote 01 e participante do lote 02 e 03, laudos laboratoriais sem a 

indicação da marca do produto” 

 

Alega ainda que: “o edital traz um grau de severidade cuidado na aferição da qualidade dos 

produtos a serem adquiridos, ao passo que a aceitação da proposta da licitante GN 

alimentos ltda, com a apresentação de laudos laboratoriais sem a indicação da marca do 

produto que foi analisado, por parte da administração municipal, desfaz toda rigidez e 

cuidado inicialmente invocado no ato convocatório, pois ao não ter o indicativo da marca no 

laudo do laboratório, torna-se um laudo sem identidade, logo imprestável para avaliação do 

mesmo, pelo corpo  técnico da Secretária de educação do município, e contrariando a RDC 

12 de 02 de janeiro de 201, ANVISA.” 

 

Declara que: " a administração não pode criar critérios alheios de avaliação aos que foram 

impostos no edital, o fato de haver justificativa de como foi feito a analise pelo setor técnico 

desprezando o fato de que o laudo laboratorial apresentado pela empresa GN alimento 

LTDA, não possuir a "MARCA DO PRODUTO" contrariando o que diz a RDC 12 de 02 de 

janeiro de 2001 ANVISA..." 

 

DO PEDIDO 

 

Requer julgar procedente o presente recurso, para o fim de desclassificar a proposta da 

empresa GN ALIMENTOS LTDA, para o lote 01, e por conseqüência dos lotes 02, 03 do 

referido pregão. 

 
DO JULGAMENTO  

 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, informamos a resposta da Gerencia de Alimentação Escolar, responsável 

pelo parecer técnico das analises das amostras/laudos, motivo pelo qual, o presente Recurso foi 

encaminhado a referida Gerência para avaliação do Recurso. 

 
Pela Gerência foi respondido: 
 
Venho por meio deste, manifestar a avaliação deste setor sobre O RECURSO 
ADMINISTRATIVO da empresa LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ - 03.083780/0001-79 sobre o pregão presencial nº 
070/2017. 
Segundo a empresa a comissão de analise dos produtos não cumpriu o estabelecido pela 
RESOLUÇÃO - RDC  Nº 12 DE 02 de janeiro de 2001 da ANVISA ( Agência Nacional de 
vigilância Sanitária). Informamos que esta resolução as amostras devem ser apresentadas 
para analises seguindo o que especifica o item 5.5 da mesma. O item 5.5 descreve que: " A 
amostra deve ser enviada ao laboratório devidamente identificada e em condições 
adequadas para análise, especificando as seguintes informações: a data, a hora da 
colheita, a temperatura( quando pertinente) no momento da colheita e transporte, o 
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motivo da colheita, a finalidade e o tipo de análise, as condições da mesma no ponto 
da colheita e outros dados que possam auxiliar as atividades analíticas.  
 
Os laudos apresentados pela empresa GN ALIMENTOS LTDA, contemplam todos os dados 
estabelecidos pela RESOLUÇÃO - RDC Nº 12 de 12 de janeiro de 2001 da ANVISA, no 
seu item 5.5. E em relação ao contestado pela LITORAL NORTE COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, e improcedente, por ser a marca do produto análogo 
ao nome da sua fabricante. E a analise realizada pelos técnicos tem amparo legal, pois os 
laudos trouxeram explicitamente o nome de venda de cada produto alimentício, seguindo a 
RESOLUÇÃO - RDC Nº 259, DE 20 DE SETEMBRO DE 2002. 
 
Segundo a resolução 259, o seu item 2.9 dia que: Denominação de venda do alimento: " É o 
nome especifico e não genérico que indica a verdadeira natureza e as características 
do alimento..." 
 
Sendo a denominação de venda dos produtos alimentícios licitados especificados nos laudos 

hora contestado, e constante da rotulagem do alimento apresentados na amostra. E ainda 

podendo ser conferido e confirmado na ficha técnica do produto, assinada pelo referido 

responsável técnico, como especifica a legislação vigente. Tornando os laudos aptos a serem 

analisados pela equipe técnica e a prosseguirem no certame. 

 

Diante do exposto, esta comissão de analise de produtos para alimentação escolar, considera 

que deve manter o resultado já especificado. Deixando claro que o pleito solicitado pela LITORAL 

NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ - 03.083780/0001-79 não 

deve ser acatado, dando prosseguimento aos tramites para conclusão do certame.   
 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira, fundamentada nos termos do Edital, com base nos princípios 

da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do julgamento objetivo, na 

melhor doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8666/93, 

resolve conhecer do recurso interposto pela licitante LITORAL NORTE COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, e no mérito julgar IMPROCEDENTE, mantendo as 

decisões ulteriores da sessão realizada no dia 24/10/2017: 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 07 de novembro de 2017. 
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