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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 – COMPEL 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de água mineral natural, própria para consumo 

humano, sem gás, acondicionada em copo com capacidade de 200ml, bem como em garrafão 

retornável de 20 (vinte) litros, incluídos entrega, para atender as necessidades de diversas 

Secretarias do município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 27/02/2020 

RECORRENTES: O&M COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, ROSELI SANTOS 

OLIVEIRA – ME e 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSOS  

A decisão que declarou vencedora dos Lotes I e II do certame a licitante ROBSON DA SILVA 

ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI foi divulgada na sessão do dia 04/03/2020. As 

recorrentes 2002 DISTRIBUIDORA, O&M COMÉRCIO e ROSELI SANTOS OLIVEIRA 

apresentaram seus recursos em 06, 09 e 09/03/2020, respectivamente.  

Na forma prevista no item 24.3 do edital, o prazo para apresentação de recurso contra declaração 

de vencedor é de 3 dias úteis.  

1. DO RECURSO DA ROSELI SANTOS OLIVEIRA 

Alega a Recorrente a empresa arrematante deixou de apresentar os laudos exigidos nos itens A e 

E, previstos no Anexo II – Modelo de Proposta de Preço anexo ao edital. 

Ainda, asseverou que a mesma recorrida apresentou o laudo exigido no item D do mesmo anexo, 

com data de vencimento de 10/13/20, ratificando que “claramente houve uma adulteração neste 

Laudo”. 

Por fim, requereu que a Recorrida (ROBSON DA SILVA ANDRADE) tivesse a sua proposta 

desclassificada pela Pregoeira/Comissão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

1.1 DO JULGAMENTO DO RECURSO DA ROSELI SANTOS OLIVEIRA 

Após análise, submetida a situação ao setor técnico competente, este, após realização de diligência 

destinada a elucidar qualquer dúvida acerca dos documentos, se manifestou através do parecer 

constante de fls. 570 dos autos, vejamos: 

 

Ainda quanto a elucidação acima, consta manifestação da preposta do Laboratório de Microbiologia 

de Alimentos da Universidade Federal da Bahia – UFBA, atestando a ocorrência de um mero erro 

de digitação, de modo que a data correta do referido laudo é 10/03/20, portanto plenamente válida 

no momento da abertura das propostas. 

 

Nesse contexto, considerando a confirmação da autenticidade do laudo e, ainda, que a Recorrida 

também apresentou os documentos de que tratam os itens A e E também questionados (vide fls. 

411 a 414 e 410 dos autos), não merece ser acolhida a pretensão da Recorrente. 

2. DO RECURSO DA 2002 DISTRIBUIDORA 

Alega a Recorrente que foi equivocadamente inabilitada em decorrência da análise realizada em 

face da validade do seu alvará sanitário. 

Seguiu aduzindo que o seu documento apresentado não indica data de término da validade, de 

modo a prever apenas que o referido prazo se encerraria em fevereiro/2020.  
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Dessa forma, segundo a Recorrente, estaria o documento válido quando da realização da sessão 

de abertura, que ocorreu no dia 27/02/2020. 

Asseverou, ainda, que o referido alvará já se encontrava em processo de renovação, conforme 

recortes de Declaração e Protocolo junto à Diretoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de 

Camaçari. 

Por fim, indicou que poderia a Pregoeira/Comissão realizar a diligência necessária aos 

esclarecimentos acerca do documento e concluiu requerendo a reforma da decisão que a inabilitou, 

para que seja declarada vencedora do certame. 

2.1 DO JULGAMENTO DO RECURSO DA 2002 DISTRIBUIDORA 

Após análise, com fundamento na própria regulamentação citada pela Recorrente na sua peça 

irresignatória, foi possível concluir que a decisão desta Pregoeira/Comissão foi totalmente acertada, 

vez que a Recorrente deixou de observar o mais cristalino mandamento legal contido no art. 95, da 

Lei Municipal nº 522/2001 (Código de Saúde do Município de Camaçari), verbis: 

 

Art. 95 – O alvará de saúde concedido pela autoridade sanitária 

municipal, terá validade de um ano, a contar da data de sua 

expedição. 

 

(GRIFAMOS) 

 

Não bastante, temos que a disposição citada pela referida empresa nas suas próprias alegações, 

contida no §1º, do art. 94, da mesma Lei supra mencionada, estabelece: 

 

§1º A renovação ou atualização do alvará de saúde será solicitada a 

autoridade sanitária municipal trinta dias antes da data de 

expedição do prazo da sua validade, podendo, a inobservância 

desta exigência motivar a aplicação de penalidade nesta Lei. 

 

(GRIFOS NOSSOS) 

 

Ora, a referida previsão também é clara ao ratificar o quanto fundamentado pela Comissão na 

decisão que inabilitou a empresa Recorrente. A data de expedição do alvará não só deve ser 

observada para fins de definição do seu vencimento, como também para fins de definição da 
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antecedência do pleito de renovação do documento, qual seja, 30 (trinta) dias antes da data de 

expedição/validade. 

 

Restou claro, portanto, que o alvará apresentado pela empresa 2002 DISTRIBUIDORA não só 

estava vencido na data de abertura do certame, como também, a referida empresa deixou de tomar 

as necessárias providencias para fins de sua renovação, dentro do que prevê a legislação aplicável. 

 

Diante do exposto, não assiste razão os argumentos da Recorrente, cujos anseios visam suprir o 

seu interesse particular e reformar decisão acertada, que decorreu do seu próprio equívoco e de 

sua falta de zelo, no que se refere a manutenção da regularidade de sua documentação 

(habilitação). 

3. DO RECURSO DA O & M COMÉRCIO 

Em resumo, alega a empresa que ficou prejudicada pelo fato de outra licitante ter sido 

desclassificada e levada para lance. 

 

Seguiu fazendo ampla ponderação principiológica e, ao final, requereu seja o pregão retornado à 

fase de lances ou anulado em virtude de supostos vícios. 

3.1 DO JULGAMENTO DO RECURSO DA O & M COMÉRCIO 

De logo, cabe ressaltar que a análise do recurso, de certa maneira, resta prejudicada em virtude da 

ausência de maiores fundamentações recursais. 

 

Em suma, ao contrário do quanto alegado, não houve condução de licitante desclassificada à fase 

de lances.  

 

A classificação da licitante ROBSON DA SILVA ora questionada pela Recorrente foi confirmada 

mediante diligência, conforme julgamento contido no item 1.1 deste opinativo, ao tempo em que a 

2002 DISTRIBUIDORA, que também participou da fase de lances, foi inabilitada nos lotes I e II, o 

que, por sua vez, em virtude do disposto no Art. 4º, XVI, da Lei nº 10.520/02, ensejou a convocação 

do licitante subsequente, vejamos o recorte da ata de reabertura realizado no dia 04/03/2020 (fl. 

520 dos autos): 
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DA CONCLUSÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com base 

no princípios inerentes ao processo licitatório, 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 conhecer os recursos, para, no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO aos recursos, 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 

018/2020 – COMPEL. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. Secretário 

Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

 

Camaçari, 16 de março de 2020.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 

Ana Paula 
Souza Silva 

Presidente/Apoio 

 
 

 
Aracele Santos 

de Oliveira 
Pregoeira 

 
 
 
Aricele Guimarães 
Machado Oliveira  

Apoio 
 

 
 
 

Aline Oliveira da 
Silva Almeida 

Apoio 

 
 
 
Wadna Cheile Melo 

Aragão 
Apoio 
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Camaçari, 16 de março de 2020 

 

Senhor Secretário, 

 

 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com redação 

determinada pela Lei Federal n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sª., o julgamento 

do recurso do PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 – COMPEL, interposto pela licitante O&M 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, ROSELI SANTOS OLIVEIRA – ME e 2002 

DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, contra a decisão da Pregoeira/Comissão de Licitação.  

No referido instrumento, constam as razões da Pregoeira/Comissão de Licitação, quanto à opinião 

de NEGAR PROVIMENTO aos recursos, 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 

018/2020 – COMPEL. 

Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente da COMPEL 
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Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 – COMPEL 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 

LICITANTE O&M COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, ROSELI SANTOS 

OLIVEIRA – ME e 2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO 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 no Recurso interposto pela licitante O&M 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, ROSELI SANTOS OLIVEIRA – ME e 2002 

DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO aos recursos, 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 

018/2020 – COMPEL. 

 

Camaçari, 16 de março de 2020 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


