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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE DIREITO DE PETIÇÃO 

 

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0109/2018 – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cesta básica que compõem o suporte nutricional do 

Programa de Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-Ba. 

 

AUTOR: TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME. 

 

I - Das Preliminares  

 

Pedido de esclarecimentos interposto, pela TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 

LTDA – ME, em razão da alegação que foi  vedado pela Pregoeira realizar qualquer manifestação 

por parte dos mesmos, cerceando  o direito de registro na ATA, sob a alegação de que qualquer 

tipo de manifestação só seria cabível após declarado o vencedor.  

 

II - Das Formalidades Legais da Admissibilidade  

 

 À análise preliminar cumpre a verificação dos requisitos formais para apresentação da 

petição. Face o art. 5º, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal, assegura aos cidadãos o 

direito de petição. 

 

III - Das Alegações do Autor 

 

 Insurge o  autor, alegando que foi cerceado o direito de registro na ATA, sob a alegação de 

que qualquer tipo de manifestação só seria cabível após declarado o vencedor. 

  

 Narra ainda que: houve uma certa negativa de vistas do processo licitatório, mas que depois 

foi concedida, mas que não foi concedida possibilidade de realizar Xerox ou Fotocópia. No entanto, 

não demonstra ter circunstanciado tal proibição ilegal perante o coordenador de licitações ou 

qualquer autoridade superior à Pregoeira. 
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 Alega ainda que a Pregoeira insiste em realizar os lances sem a análise e parecer da 

Comissão Técnica responsável pelo TR, haja vista que há documentação de conhecimento 

especifico de nutrição que acompanha as propostas, os quais devem ser julgados por técnicos 

especializados na área e não por leigos como nós participantes e nem tão pouco pela comissão de 

Licitação pois até onde sabemos, não conhecemos a formação dos membros da comissão de 

licitação para que sejam declarados aptos para tal desiderato, sob pena de vicio e nulidade dos 

procedimentos. 

 

IV - Da Análise Do Esclarecimento  

Antes adentrar na apreciação da peça, faz-se necessário esclarecer que a sessão de pregão 

presencial faz parte da fase externa da modalidade pregão, estando submetida aos ditames do art. 

4º da Lei 10.520/2002, o qual foi seguido à risca pela Pregoeira. Não houve esquecimento ou 

violação de uma única determinação sequer constante dos incisos do art. 4º ou de qualquer outro 

dispositivo da Lei 10.520/2002. 

O licitante narra, atabalhoadamente, uma certa negativa de vistas do processo licitatório, mas que 

depois foi concedida, mas que não foi concedida possibilidade de realizar Xerox ou Fotocópia. No 

entanto, não demonstra ter circunstanciado tal proibição ilegal perante o coordenador de licitações 

ou qualquer autoridade superior à Pregoeira. A Pregoeira concedeu vistas dos autos no momento 

em que foi possível concedê-lo, ante a demanda de trabalho, bem como autorizou a obtenção de 

fotos das páginas, tendo comunicado ao licitante que não seria possível a obtenção de Xerox, haja 

vista a indisponibilidade de pessoal para acompanhá-lo para tal serviço. Todos os direitos 

constitucionais de petição e acesso à informação foram concedidos ao peticionante, que, inclusive, 

permanece no certame para fase de lances. 

Conforme subitem 12.1.1 do edital, a análise por parte de comissão técnica só ocorrerá após finda 

a fase de classificação das propostas, razão pela qual deve o peticionante aguardar para que tenha 

sua proposta analisada por comissão técnica qualificada.  

É incontestavelmente legal e jurisprudencial o fato de ser o edital da licitação o instrumento jurídico 

que traz as regras de todo o certame cujos termos a Administração está estritamente vinculado. O 

principal motivo que poderia nos levar a acolher tal petição seria a constatação da presença de erro 

da análise da documentação feita pela área técnica. A Comissão esclarece que não possui 

expertise técnica na área nutricional. 
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Portanto, ressalta-se que os atos administrativos, desta PregoeirA e sua equipe de apoio, conforme 

já informado acima, possuem presunção de legitimidade, isto é, em decorrência desse atributo, 

presume-se que, até que prove o contrário, o ato administrativo está em conformidade com a lei. 

Isto posto, a parte Autora não apresentou qualquer evidência que corroborasse suas alegações em 

relação as ações da Pregoeira, assim, sua petição apresenta-se muito mais como libelo acusatório 

do que como uma petição propriamente dito. Destarte, não merece prosperar. 

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, à unanimidade de seus 

membros, resolve, conhecer a petição apresentada pela licitante TARCIO COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, dando tratamento apenas de esclarecimentos, acatando o 

como direito de petição. 

 

Camaçari, 17 de julho de 2018. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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