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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE DIREITO DE PETIÇÃO 

PREGÃO Nº 031/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

OBJETO:Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios (maçã individualizada, 

banana individualizada e melão) 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: 05/04/2019 

RECORRENTE:COLT EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

Até o presente momento, ainda não houve declaração de vencedor no certame. Assim, na forma 

do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, ainda não foi deflagrado o prazo para recurso administrativo 

contra as decisões praticadas no bojo do Pregão Presencial nº 031/2019.  

Extemporâneo, assim, o Recurso Administrativo manejado pela Recorrente.No entanto, será 

recebido como direito constitucional de petição, o qual se passa a analisar adiante.  

DO PEDIDO 

“Diante de todo fato exposto, requer a imediata diligência, de modo a possibilitar a revisão do 

resultado da licitação, concernente a desclassificação das amostras apresentadas, 

possibilitando assim a manutenção da lisura e legalidade do certame.” 

DO JULGAMENTO  

A Peticionante alegou em sal petição que o edital trata com objetividade e sutileza a questão 

da apresentação das amostras, objetivando a qualidade do produto, peso adequado e 

embalagem, no que diz respeito ao rótulo, solicita-se que o produto deve informar: data em 

que foi embalado, validade e informações nutricionais, não há exigência de identificação da 

empresa na rotulagem, nem marca dessa banana nesse mesmo rótulo. Ora, o corpo técnico 

opta por reprovar a melhor proposta ofertada, produto ofertado de qualidade superior, por 
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algo que não se exige, optando assim por transpor os princípios básicos de razoabilidade. Da 

mesma maneira reprovou-a para o Lote 2, alegando tanto que não apresentou identificação da 

empresa na rotulagem, marca da maçã, quanto alega que houve divergência entre dois tipos de 

maçãs FUJI e GALA. Ocorre que são os dois tipos de maçã que a administração solicita, vale 

ressaltar que no caso em questão, conforme transcrito em ATA, fora apresentado 3 amostras 

de cada produto para melhor escolha. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: consultada a área técnica, foi respondido a esta Pregoeira o 

que se segue: 

 

Isto posto, considerando que as razões de desclassificação são técnicas e que o setor 

responsável por tal análise não acolhe os argumentos da Peticionante, é de se julgar 

improcedente os pedidos formulados na petição em análise. 
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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 não conhecer 

do recurso interposto pela COLT EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME., mas receber as 

razões apresentadas como direito de petição, para no mérito: 

1 –JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição, para, em consonância 

com os princípios e normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no 

bojo do PREGÃO Nº 031/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

2- Negar o pedido de remessa à Autoridade Superior, posto que não recebido como Recurso 

Administrativo, haja vista a não observância do quanto fixado no art. 4º, XVIII da Lei 

10.520/02 para admissibilidade de recursos em sede de Pregão Presencial;  

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 14 de maio de 2019. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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