
 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO Nº 205/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Cestas de Natal e Frangos a serem 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 e 

CRAM através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Camaçari/BA. 

DATA DE ABERTURA: 30/09/2021 

RECORRENTE: GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME e VMC 

COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME. e CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA 

LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A declaração de vencedor se deu em 18/10/2021, momento em que todos os licitantes 

interessados deveriam manifestar seu interesse recursal conforme art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02. 

Contudo, apenas as licitantes CNA e VMC manifestaram interesse em recorrer.  

Embora declarado vencedor em 18/10/2021, o prazo para apresentação de razões ficou submetido 

a condição suspensiva consistente no seguinte “A contagem do prazo recursal iniciará a partir 

da divulgação do resultado das amostras/documentos”. O referido resultado foi divulgado em 

20/10/2021, deflagrando-se o prazo recursal, cujo termo final se daria em 25/10/2021, vez que o 

prazo recursal deve findar em dia de expediente na serventia em que corre.  

Isto posto, passemos à análise de tempestividade individualizada de cada recurso manejado. 

Recurso apresentado por GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. ME 

A Recorrente deixou decair seu direito recursal, pois não manifestou interesse em recorrer 

quando da declaração de vencedor. Nada obstante, ambos os recursos por ela apresentados serão 

recebidos como direito constitucional de petição e terão suas razões ventiladas neste julgamento. 

Recurso apresentado por VMC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME 
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A Recorrente alega que seu prazo recursal ainda não se iniciou, pois não lhe foi dado acesso ao 

processo. Afirma que solicitou à Pregoeira acesso aos autos mediante fotos de celular, o que não 

foi permitido no momento, bem como o envio em formato digital para seu e-mail, mas também 

não foi atendida e nem jamais foi intimada para comparecer ao local e horário em que poderia 

ser efetuada a reprodução da documentação.  

Cumpre registrar que os autos estão à disposição de qualquer interessado, seja ele licitante ou 

não. Ao menos desde o ano de 2017, não há qualquer registro de restrição de acesso a processos 

administrativos nas dependências desta COMPEL, seja nesta, seja em qualquer outra licitação.  

Os autos do processo foram disponibilizados ao Recorrente, que se recusou a dirigir-se junto com 

preposto do Município a estabelecimento comercial onde pudesse fotocopiar os documentos. 

Jamais foi impedido de retirar fotos dos documentos, prática bastante incentivada nesta serventia, 

pois economiza recurso humano além de se revelar conduta sustentável. Neste ponto, foi ainda 

esclarecido o fato ao Recorrente vai e-mail em 21/10/2021: 
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Além de ter sido comunicado da disponibilidade das amostras e documentos: 

 

Desta forma, resta comprovado que a Recorrente sempre teve acesso aos autos, sendo, inclusive, 

informada por e-mail da disponibilidade de vistas em duas oportunidades.  

Ocorre, todavia, que a Recorrente apenas se interessava no recebimento dos autos digitalizados, 

o que além de padecer de previsão legal e editalícia, vai de encontro ao próprio comportamento 

da Licitante, que sempre disponibilizou preposto para todas as sessões realizadas.  

Portanto, intempestivo o recurso de VMC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME. Nada 

obstante, suas razões também sejam recebidas como direito constitucional de petição e ventiladas 

neste julgamento. 
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Recurso apresentado por CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA. 

A Recorrente manifestou adequadamente seu interesse em recorrer em sessão pública e, embora 

tenha apresentado suas razões de forma extemporânea em 19/10/2021 (haja vista que o prazo só 

se iniciaria com a divulgação do resultado da análise das amostras), seu recurso é conhecido 

como tempestivo em prestígio ao princípio do formalismo moderado.  

Contrarrazões apresentadas por TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOSS 

LTDA.-ME 

Em 25/10/2021 a Recorrida apresentou contrarrazões de recurso, tempestivas, haja vista que o 

termo final para interposição dos recursos se deu no mesmo dia 25/10/2021. 

RESUMO DOS FATOS 

Após declaração de vencedor que definiu TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E 

SERVIÇOSS LTDA.-ME como vencedora do certame, as recorrentes supramencionadas 

insurgiram contra suas desclassificações e contra a classificação da vencedora. Aduzindo cada 

uma as razões abaixo analisadas.  

DO PEDIDO RECURSAL DE GMX 

“(...) requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para: a) declarar-se nulo o 

julgamento de reprovação dos itens do edital; b) determinar-se à Comissão de Licitação que 

profira tal julgamento, considerando a proposta da recorrente para alcançar o competente 

resultado classificatório (...)” e “(...) requer o provimento do pedido de desclassificação das 

licitantes indicadas como vencedoras (...)”. 

DO PEDIDO RECURSAL DE CNA 

“(...) pugna para que o presente recurso administrativo seja provido na sua integralidade, eis 

que restou cabalmente demonstrado que todas as condições do Edital foram correta e 

oportunamente atendidas (...)”. 
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DO PEDIDO RECURSAL DE VMC 

“(...) requer digne-se V.Sa. receber e deferir o presente RECURSO ADMINITRATIVO para 

reformar a decisão da ilustríssima pregoeira, de molde a declarar classificada a proposta da 

Recorrente com a consequente adjudicação do objeto em seu favor”. 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...) requer seja declarado improcedente os recursos apresentados por GMX e CNA 

MULTIFORMATO por não terem atendido todos as exigências do edital em respeito ao 

princípio da isonomia e da igualdade (...)”.  

DO JULGAMENTO  

A Recorrente GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. ME apresentou dois recursos 

caducos por força da ausência de manifestação do interesse recursal na forma do art. 4º, XVIII 

da Lei 10.520/02. O primeiro em 18/10/2021 e o segundo em 23/10/2021. 

Contudo, suas razões foram analisadas para a seguinte conclusão: 

(1R-GMX).  Alega que cumpriu plenamente o requisitos de habilitação e sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. Aduz que não havia no edital disposição expressa 

acerca da possibilidade de inabilitação de um licitante em razão de uma amostra. Afirma que a 

exigência de amostra só deve ser feita quando uma análise meramente formal da proposta versus 

edital não for suficiente para conferir segurança à Administração quanto à adequação do objeto 

ofertado pelo particular. Alega que a amostra não pode ser exigida como condição de 

habilitação. Aduz também que a análise qualitativa de uma amostra, por mais simples que possa 

parecer o objeto, dificilmente pode ser realizada pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, pois 

geralmente tal análise requer profissionais que conheça tecnicamente o objeto. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Ao contrário do que afirma a Recorrente, não há no edital 

previsão de inabilitação por não apresentação da amostra, muito porque não se exigiu amostra 

como requisito de habilitação. A definição das amostras consta do item 11 do Edital, no qual 

resta claro que amostras serão exigidas apenas da licitante arrematadora: 
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Por outro lado, resta claro no item 11.11 que a reprovação da amostra gera presunção de inaptidão 

do licitante em fornecer o produto, haja vista que não o entregou para análise nos termos exigidos 

pelo instrumento convocatório: 

 

Isto posto, razão não assiste à Recorrente quanto a este argumento, haja vista não ter apresentado 

as amostras como exigido, conforme fundamentação da equipe técnica responsável pelas 

análises.  

(2R-GMX).  Alega que a reprovação de sua amostra de feijão carioca tipo 1 e óleo a base de 

soja se deu por uma pequena diferença na data de validade. Afirma que tal medida é tomada 

com excesso de rigor e formalismo, tendo em vista as constatações apresentadas pelo setor 

técnico. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Consultada a área técnica acerca da alegação da Recorrente, 

respondeu por meio da Nutricionista Beatriz Sousa, CAD 60560, que: 
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Desta forma, embora procedente o argumento no que se refere ao óleo de soja, improcede no que 

se refere ao item feijão, o que mantém o Recorrente inapto a ser contratado para o lote.  

(3R-GMX).  Alega que é um exagero desclassificar o item sacola plástica na cor branca tipo 

camiseta, por não atender ao parâmetro da cor. Afirma que dentro dos espectros de cores 

existem diversas tonalidades e que se a administração quisesse solicitar amostra com um 

espectro de branco específico deveria determina-lo no edital. Aduz que existem 67 tons de 

branco, o que torna impossível delimitar qual a tonalidade desejada pela Administração Pública 

quando isso não está presente no Edital. Conclui afirmando que a manifestação do Pregoeiro 

não traz nenhum esclarecimento de quais tonalidades de branco eram exigidas nas sacolas 

plásticas e que portanto não há espaço para sua desclassificação. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Consultada a área técnica acerca da alegação da Recorrente, 

respondeu por meio da Nutricionista Beatriz Sousa, CAD 60560, que: 

 

Isto posto, deveria ser julgado procedente o argumento da recorrente neste particular, embora 

também se mantenha inapto a ser contratado para o lote devido aos demais erros que levaram a 

sua exclusão. 

(4R-GMX).  Alega que foi desclassificada de forma equivocada por apresentação de apenas 1 

ensaio referente ao produto Macarrão Tipo Parafuso. Aduz que foi apresentado de forma clara 

e específica um laudo do SENAI e um laudo da CETAL. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Consultada a área técnica acerca da alegação da Recorrente, 

respondeu por meio da Nutricionista Beatriz Sousa, CAD 60560, que: 
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Assim é que não assiste razão à Recorrente quanto ao argumento em análise. Ademais, resta claro 

da leitura da análise da nutricionista que a Recorrente deixou de apresentar os ensaios para todas 

as especificações exigidas.  

(5R-GMX). Em seu segundo recurso, a licitante GMX solicita seja realizada diligência junto ao 

fabricante do Panetone Valéria para esclarecimentos com relação à diferença de validade deste 

produto, posto que à Recorrente foi atribuída validade de 60 dias para o panetone, mas para a 

Recorrida foi atribuída validade de 120 dias. Aduz que a diligência é necessária para verificar 

se a Recorrida alterou a data do produto, fato que poderia colocar em risco a saúde de quem 

vai receber o panetone.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Tendo esta Pregoeira e equipe de apoio considerado pertinente 

a suposição da Recorrente, procederam com a diligência solicitada, ao que foi informado pela 

fabricante “Produtos Valéria” o seguinte: 

 

Isto posto, resta claro que o produto apresentado pela Recorrida tem prazo de validade 

corroborado pelo seu fabricante, atendendo portanto à exigência do edital, devendo ser julgado 

improcedente o argumento da Recorrente. 
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A Recorrente CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA. apresentou recurso, cujas razões 

seguem analisadas a seguir: 

(1R-CNA).  Alega que é revendedora sadia e encaminhou o edital para o laboratório emitir os 

laudos conforme os produtos que seriam fornecidos nas amostras. Afirma que apresentou todos 

os documentos comprobatórios das legislações exigidas, conforme também documento do 

laboratório onde foi feita toda a análise microbiológica. Alega que ao dizer “ausente para 

salmonela spp” o laudo atesta que está ausente todo tipo de samonella naquela amostra e que a 

IN 60 afirma que uma vez verificada a presença de algum tipo de samonella é que se deve fazer 

a sorotipificação para descartar aquelas de risco à saúde humana, por exemplo enteritidis e 

typhimurim. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Consultada a área técnica acerca da alegação da Recorrente, 

respondeu por meio da Nutricionista Beatriz Sousa, CAD 60560, que: 

 

Deste modo, a área técnica entendeu adequada a Reprovação da amostra, razão pela qual opina 

esta pregoeira que seja julgado improcedente o Recurso quanto a este argumento. 
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(2R-CNA) alega que o fato de a amostra ser de um lote e os laudos de outro não implica em 

desclassificação porque o produto fornecido em amostra serve apenas para aferir sua qualidade 

técnica, não importando se fosse de um lote ou de outro. Afirma que a nutricionista solicita que 

a amostra e laudos sejam do mesmo lote, porém, o edital não traz essa exigência, não havendo 

coerência em exigir esse requisito. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Consultada a área técnica acerca da alegação da Recorrente, 

respondeu por meio da Nutricionista Beatriz Sousa, CAD 60560, que: 
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Portanto, também quanto a este argumento, não deve ser provido o recurso manejado. 

A Recorrente VMC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME. apresentou recurso caduco 

por força da ausência de manifestação do interesse recursal na forma do art. 4º, XVIII da Lei 

10.520/02. Contudo, suas razões foram analisadas para a seguinte conclusão: 

(1R-VMC). alega que apresentou três amostras de frango inteiro congelado com pesagem 

compatível à solicitada, embalagem primária e informações legíveis quanto a marca, validade 

e carimbos oficiais requisitados. E aduz ainda que a amostra da ave apresentada pela 

Recorrente se encontrava dentro do parâmetro de peso mínimo de 2,2kg e máximo de 2,5kg. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Consultada a área técnica, respondeu, por intermédio de 

Suliana Bezerra Fialho, da Coordenadoria Administrativa – CAD, o que se segue: 

 

 

Desta forma, não deve também prosperar o argumento da recorrente neste particular. 

(2R-VMC). alega que a sua amostra foi acompanhada dos Relatórios de Ensaios MQB nº 

3840/21 e 6640/21, que alega serem documentos equivalentes ao laudo microbiológico RDC no 

que tange a atestação de salmonella enteritidis e salmonela tyhimurium, pois atestam a ausência 

de salmonela sp que é gênero das espécies requisitadas. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: a Recorrente, para fundamentar sua alegação, apresenta texto 

que afirma justamente o contrário: 
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Isto é, enteritidis e tyhimurium, como dito no texto trazido pela recorrente (imagem acima) não 

indicam uma espécie. Ademais, conforme já explanado pela área técnica quando da análise do 

recurso da licitante CNA, acima, não há que se falar em admissão dos Relatórios de Ensaio da 

Recorrente, pois não atendem ao quanto determinado pelo edital. 

(3R-VMC). alega exiguidade de prazo para apresentação de laudos, afirmando que se 

configura restrição à concorrência. Afirma que a exigência para apresentação de laudos é 

demasiadamente onerosa e muitos licitantes desistem de participar do certame, pois não têm 

como saber previamente se se sagrarão vencedoras. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: o recorrente não impugnou o edital neste particular, aceitando 

participar com as cláusulas eleitas. Não obstante, as exigências de laudos fixada no item 7 

(Especificações Técnicas) do Termo de Referência se deu da seguinte forma: 

 

(...) 
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Deste modo, não há que se falar em custo para licitantes que não se sagrarão vencedoras. O laudo 

será exigido apenas para fins de adjudicação. Isto é, não se trata de requisito de habilitação, posto 

que somente deverá apresentar laudos o licitante que já tenha sido habilitado. Portanto, a 

apresentação de laudo é apenas a demonstração de que está o provável vencedor preparado para 

entregar produto com a qualidade mínima exigida. 

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 e recomenda não conhecer 

do recurso interposto por GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME e VMC 

COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME., e conhecer do recurso de CNA 

MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA. para no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado, para, em consonância com os princípios 

e normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da PREGÃO 

Nº 205/2021 (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, 09 de novembro de 2021.  
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PREGÃO Nº 205/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELAS LICITANTES GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME e VMC 

COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME. e CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas nos Recursos interpostos pelas licitantes 

GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME e VMC COMERCIAL DE 

ALIMENTOS EIRELI-ME. e CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA. 

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NÃO CONHECER dos recursos interpostos por GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS 

LTDA.-ME e VMC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME;  

E, quanto ao recurso interposto por CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA., NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso apresentado, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da PREGÃO Nº 205/2021 

(PRESENCIAL) – COMPEL. 

Camaçari/BA, 09 de novembro de 2021 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


