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JULGAMENTO DE RECURSO 

 
 
PREGÃO N.º 020/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO 
 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios (margarina, biscoito maisena sabor 
chocolate, biscoito tipo rosquinha sabor de coco) 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 DA SESSÃO: 15/12/2016. 
 
RECORRENTE: UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
A manifestação e motivação da intenção em recorrer foram registradas pela recorrente na sessão 
pública do Pregão em referência, para o lote 03, realizada do dia 28/12/2016, atendendo ao dispositivo 
legal constante nos Incs. XVIII e XX do Art. 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002. 
 
No dia 02/01/2017 ÁS 12h59min, deu entrada na recepção da CMP - Coordenadoria de Materiais e 
Patrimônio, as razões do recurso da Recorrente, tempestivamente, de acordo com a Lei Federal n.º 
10.520/2002, inc. XVIII, e subitem 20.3 do edital. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
1 – Da Admissibilidade do Recurso.  
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que existem pressupostos para que se proceda à análise do mérito 
das impugnações e recursos apresentados na esfera Administrativa. O não preenchimento desses 
pressupostos ensejaria a sua rejeição de imediato. 
 
A recorrente atendeu aos pressupostos atinentes a manifestação da motivação em recorrer na sessão, 
ao protocolo das razões tempestivamente e no que diz respeito à sua representação à Administração 
Pública atendendo ao Edital e legislação em vigor. 
 
DOS FATOS 
 
(...) 
 
Insurge-se a Recorrente UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, contra a decisão 
dessa digna Comissão de Licitação que desclassificou a Recorrente no Lote 03 por apresentar Laudo 
Microbiológico sem lote, data de validade e/ou fabricação do produto, o que declinando os motivos do 
seu inconformismo á luz dos fundamentos e fatos abaixo delineados:  
(...) 
 
Alega ainda a Recorrente, “Ocorre que o referido Laudo é um documento emitido por Laboratório 
credenciado específico e contratado especificamente para atender as exigências constantes em Edital, 
não tendo a ora Recorrente quaisquer influencias de caráter editorial no referido documento”.  
 
Invoca ainda em sua defesa, “Assim, se houve qualquer equivoco por parte do Laboratório na emissão 
do referido documento que não constou algumas informações das quais deveriam contar, é 
perfeitamente RAZOAVEL que a Recorrente tivesse a oportunidade de solicitar do mesmo que corrigisse 
o equívoco em tempo hábil estipulado por esta i. Comissão de Licitação, o que de fato não foi 
oportunizado, resultando na sua injusta desclassificação”.  
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(...) 
 
Continua aqui, “Indo além dessa argumentação, após ver sua desclassificação ocorrer de forma 
claramente injusta, sendo possível, contudo, sua reversão através do presente Recurso Administrativo, 
acaso V.Sas., concordem com as razões aqui ofertadas, a Recorrente foi ainda  mais surpreendida 
quando da decisão de que classificou o licitante concorrente para o Lote 03, mesmo sendo ofertado pelo  
mesmo produto que NÃO atende as exigências do Edital, especificamente na exigência de “ Gordura 
Vegetal Hidrogenada”.  
 
Ao observar o rótulo do produto ofertado pela empresa PDR Transporte e Comercio de Alimentos 
EIRELLI-EPP, nota-se que o mesmo consta apenas “Gordura Vegetal” e NÃO “Gordura Vegetal 
Hidrogenada” como consta no Edital.”  
 
(...) 
 
DO PEDIDO 
 

a) Requer que seja reconsiderado com base na Lei Municipal nº 803/2007 de Camaçari em seu art. 
27, §7º, sejam consideradas as informações faltantes no Laudo Microbiológico inicialmente 
apresentado como irrelevantes, convocando a Recorrente para apresentação de novo laudo que 
poss (SIC) sanar o equívoco em tempo hábil a ser determinado por esta Ilustre Comissão de 
Licitação, decidindo por final pela sua justa classificação. 

 
b) Sejam acatados os argumentos da ora Recorrente com relação á classificação equivocada do 

licitante concorrente PDR TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP, tendo 
em vista que o mesmo apresentou produto que NÃO atende as exigências constantes em Edital 
e RATIFICADAS em quesito formulado no portal de compras, devendo prevalecer sua 
desclassificação sob pena de abrir precedente perigoso nesta COSEL para futuras licitações.  

 
DO JULGAMENTO  
 
Antes de adentrar no julgamento do mérito, reque alguns esclarecimentos, vejamos a seguir: 
 

Art. 27 - A licitação, nas modalidades de concorrência, 
tomada de preços e convite, serão processadas e julgadas 
com observância dos seguintes procedimentos: 
 

                                                                     (...) 
 

§7o - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de 
saneamento, mediante ato motivado da comissão de 
licitação. Lei n° 803/07. 

 
 §8o - Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles 
cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do 
documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da 
proposta. 

 
(...) 
 

É o chamado erro de fácil constatação, perceptível à 
primeira vista, a olhos nu. Não carece de maior exame para 
detectar que há um flagrante desacordo entre a vontade e o 
que de fato foi expressado no documento. Não há 
necessidade de recorrer a interpretação de conceito, estudo 
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ou exame mais acurado para detectar esse erro; ele é 
percebido por qualquer pessoa. 

 
Vejamos o que prevê o Edital: 
 
12.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

(...) 
 
12.2 Os erros matérias irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do 

Pregoeiro da Comissão, desde que não comprometam o interesse publico e da Administração. 
 
(...) 
 
12.4 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a 
idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta, a exemplo de: 
 
 

Em resposta a alegação da recorrente sobre a desclassificação no Lote 03 por apresentar Laudo 
Microbiológico sem lote, data de validade e/ou fabricação do produto, a Pregoeira esclarece que a 
ausência de descrição do número do Lote, data de validade e/ou fabricação do produto não se trata 
meramente de erro material irrelevante, visto que, é bem claro o Art. 27, §8o – que diz “Consideram-se 
erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do documento ou a 
perfeita compreensão do conteúdo da proposta”, portanto, alegar que a simples falta da descrição de 
lote, data de validade e/ou fabricação do produto é erro material irrelevante, é no mínimo infundado e 
imprudente, uma vez que, quando a Prefeitura Municipal de Camaçari exige em Edital á apresentação de 
laudo microbiológico, porque é imprescindível para a obtenção de informações sobre as condições de 
higiene durante sua produção, processamento, armazenamento, distribuição, sobre sua vida de 
prateleira e sobre o risco que pode representar à saúde.  
 
Então, como considerar erro material irrelevante, elementos imprescindíveis, como lote de fabricação e 
principalmente a validade do alimento analisado? Além do mais trata-se de informações indispensável, 
para que se proceda uma boa analise dentro dos parâmetros estabelecido na Resolução – RDC nº 12, 
de 02 de janeiro de 2001. Portanto, a Pregoeira mantem a proposta de preços da Recorrente 
desclassificada, por não atender as exigências do edital. 

Em relação à classificação da empresa PDR TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-
EPP a ficha técnica apresentada pela empresa para o lote 03 é defendida pelo nutricionista Marcio dos 
S. Tavares da Secretaria de educação informando que: 

 “todos os produtos foram analisados conforme edital. Em geral, todos os 
produtos industrializados contém gordura hidrogenada, como é o caso 
dos biscoitos, bolos, chocolates, sorvetes, margarinas, salgadinhos, 
empanados, comidas de fast-food, coberturas, molhos de saladas, 
maionese, rocamboles, cookies e rosquinhas. As gorduras vegetais 
foram “criadas” para substituir as gorduras animais, reduzindo o custo 
dos alimentos industrializado. E necessário esclarecer que, não existem 
gorduras vegetais, e sim óleos vegetais. Para que estes se transformem 
em gorduras é preciso que seja feito o processo de “hidrogenação” 
(Processo químico que acrescenta uma molécula de Hidrogênio na 
composição dos óleos). Por isto a gordura que comemos se chama 
gordura hidrogenada, porque ela fica solida (não é mais um óleo). O 
processo de hidrogenação é utilizado para determinar as consistências 
nas preparações como biscoitos, bolos, sorvetes e etc. Deste modo 
todas as amostras que apresentaram na sua composição gordura 
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vegetal foram analisadas de acordo com o edital e aprovado neste item 
de avaliação.”    

 
 
Diante das informações prestadas pela Gerencia de Alimentação Escolar, a Pregoeira mantem a decisão 
registrada na Ata de reabertura. 
 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Pregoeira e a unanimidade da equipe de apoio, 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, 
resolve conhecer do recurso interposto pela licitante UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA-ME, e no mérito NEGAR PROVIMENTO, de forma a manter a decisão que declarou vencedora a 
licitante PDR TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP para Lote 03 no Pregão n.º 
020/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO. 
 
Será atribuída eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação da Sr. Secretário 
Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 
 
 
É o parecer, SMJ. 
 
Camaçari, 17 de janeiro de 2017. 
 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/EDUCAÇÃO 
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