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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
JULGAMENTO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – COMPEL 

 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito tipo 
rosquinha, biscoito cream crack, biscoito maisena) 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. 
 
RECORRENTE: GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME. 
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
No dia 06/03/2018, às 10h48min a licitante protocolou na recepção da Coordenação de Materiais e 
Patrimônios - CMP, as razões da impugnação dos lotes 01,02 e 03. A mesma não será acatada como 
impugnação, receberá tratamento como mera informação uma vez que a licitante não manifestou em 
tempo hábil que são 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as 
falhas e irregularidade que o viciaram. Portanto importou na decadência do direito de impugnação da 
licitante, conforme Art. 12º do Decreto Federal n.º 3.555/00 e o item 25 e seus subitens do instrumento 
convocatório que estabelece:  
 
Art. 12º do Decreto Federal n.º 3.555/00: 
 
(...) 
 
 Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 
 
(...) 

 
Instrumento Convocatório PP 001/2018: 
 
(...) 

 
25. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
25.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura 

Municipal de Camaçari, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da 
data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o 
viciaram. 

 
25.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 
 

25.3          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 contra-razões em igual número de dias, 
que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ALIMENTICIOS única aprovada neste lote, após declarada vencedora foi dado prazo recursal, no qual 
o requerente manifestou em Ata intenção em interpor recurso unicamente para este lote.  
 
Em tempo, se faz necessário informa que a requerente se quer apresentou amostra como foi exigido 
em Edital para o Lote 03, sendo motivo de desclassificação para esse Lote. 
 
Analisando os fatos exposto na peça da empresa GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA – 
ME, com a legislação e com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, expõe - se 
abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que fundamentaram a decisão final. 
 
Pelos Nutricionistas Responsáveis pela analise e parecer da Gerencia da Alimentação Escolar 
da Secretaria da Educação foi dito que: 
 
O Parâmetro usado é de 100g para analise da composição nutricional mínima, parâmetros estes 

estabelecidos pela legislação e amplamente divulgado em nossos certames licitatórios. E em nova 

analise da amostra apresentada pela requerente para os lotes 01 e 02 foi verificado que a quantidade 

de proteína também é inferior ao solicitado no Edital, onde se pede que 10% da composição dos 

produtos deve ser de proteína, seja esse quantitativo de 30g, 100g ou 400g. Sendo assim constatado 

que a amostra apresentada pela empresa supra citada, não atende ás exigências do edital sendo uma 

das razões que levou a mesma a ser REPROVADA. 
 

Cumpre esclarecer que, em relação a exigência da gordura vegetal Hidrogenada, esta nomenclatura 

esta de acordo ao regulamento técnico da ANVISA, publicado no Diário Oficial da União de 17 de 

dezembro de 2004. Saliento ainda que toda gordura vegetal e obtida através do processo de 

Hidrogenação que confere ao óleo vegetal as características de gordura. Esta técnica é utilizada pela 

indústria para melhorar a consistência, a palatabilidade e tempo de pratilheira dos produtos. Sendo 

permitido o uso da nomenclatura acrescentando ou não o método de transformação do óleo em 

gordura.  
 

Neste sentido, os nutricionistas esclarecem que toda gordura vegetal e uma gordura obtida pelo 

processo de Hidrogenação, ou seja, uma Gordura vegetal Hidrogenada. Assim, confirmamos que o 

certame hora posto transcorreu com isonomia e transparência em todas as suas etapas.     

 
Do exposto, os argumentos da licitante não devem prosperar, haja vista a inexistência de argumentos 
por parte da recorrente. Posto isto, e consubstanciado que uma decisão em contrário irá ferir os 
princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, a 
Pregoeira acata ao documento apresentado pela empresa como mero pedido de esclarecimento 
e mantém a decisão que reprovou a empresa GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME 
nos lotes 01,02 e 03. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 14 de fevereiro de 2018. 
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