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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2017 – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios (Salsicha de Frango e 
Condimento Misto) 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 COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
A manifestação da intenção em recorrer foi registrada pela licitante GMX COMÉRCIO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, na ata da sessão de reabertura do certame, realizada no dia 
24/11/2017.  
 
No dia 29/11/2017  às 11h31min 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: 

 
DAS CONTRARRAZÕES  
 
Percorrido prazo legal não houve apresentação das contrarrazões. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
 
1- Da Admissibilidade do Recurso  
 
A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência 
concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão de 
fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório. 
 
A Lei nº 10.520/02, em seu art. 4º, inciso XVIII, assim disciplinou: 
 

Art. 4º, XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos; 

 
Essa mesma redação está prevista no item 20, subitem 20,3 do edital, que assevera: 
    

20.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
(...) 
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20.3 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 contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

      
DOS FATOS 
 
Insurge-se a recorrente GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP solicitando 
"reconsideração do parecer final emitido pela Gerência de Alimentação Escolar pelo fato deste 

parecer não ter respeitado a legislação em vigor, pois a mesma não apontou todas as causas que 

motivaram nossa desclassificação. Observem que no primeiro parecer publicado em 19/10/2017 o 

motivo da reprovação da proposta foi: (Não Apresentou Amostra), Motivos que foram sanados com 

a entrega mesma. Entretanto em 20/10/2017 outro parecer emitido pela mesma Gerência de 

Suprimentos foi publicado alegando nova reprovação das amostras: (laudos microbiológicos 

apresentados não consta que o produto analisado seja salsicha de frango)”. 

 
Prossegue a Recorrente alegando que “observem que com o fatiamento desses pareceres, ficamos 

extremamente prejudicados, impossibilitados de sanarmos as causas que motivaram nossa 

desclassificação com base no que preceitua o Art. 28 da Lei Municipal 803/2007 e subsidiariamente 

com fulcro na Lei Federal n.º 8.666/93 art. 46”. 

 
 (...), 
 
Argumenta ainda que: 
 
“Devemos salientar que neste processo licitatório a empresa LITORAL NORTE em sua ficha técnica 

apresentada não especifica se a salsicha é gelada ou congelada que deveria constar conforme 

documentos anexos enviados pela Palmali fabricante do produto, razão pela qual solicitamos a 

reprovação de suas amostras e consequentemente, desclassificação de sua proposta de preços.”. 

 
DO PEDIDO 
 
"Reconsideração do parecer final emitido pela Gerência de Alimentação Escolar pelo fato deste 

parecer não ter respeitado a legislação em vigor, pois a mesma não apontou todas as causas que 

motivaram nossa desclassificação”. 

 
DO JULGAMENTO 
 
Antes adentrar na apreciação da peça, faz-se necessário mencionar os motivos que levaram a 
desclassificação da ora Recorrente, considerando que, se verifica o atendimento aos requisitos do 
instrumento convocatório e se a licitante cumpriu as exigências, editalícias. 
 
(...) 
 
Com base no Relatório expedido pela Gerência de Alimentação Escolar – SEDUC segue abaixo o 
resultado da analise das amostras e documentação fornecidas pelas empresas: LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA EPP e GMX COMÉRCIO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP. 
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DESCRIÇÃO DO ITEM LICITANTES 
MARCA DO 
PRODUTO 

OFERTADO 

RESULTADO DA 
AVALIAÇÃO DAS 

PROPOSTAS/AMOSTRAS 
(A) – APROVADO / (R) - 

REPROVADO 

DETALHAMENTO DO 
MOTIVO DA 

REPROVAÇÃO 

01 

SALSICHA DE FRANGO. 
INGREDIENTES: CARNE 
MECANICAMENTE 
SEPARADA DE FRANGO, 
SAL, AMIDO, PROTEÍNA 
ISOLADA DE SOJA, 
CONDIMENTOS NATURAIS, 
CORANTE NATURAL, 
ESTABILIZANTE 
POLIFOSFATO DE SÓDIO, 
AROMAS NATURAIS, 
REALÇADOR DE 
SABOR GLUTAMATO 
MONOSSÓDICO (...). 

GMX COMÉRCIO E 
EMPREENDIMENTOS 

LTDA EPP 
PALMALI (R) - REPROVADO 

Nos Laudos 
Microbiológicos 
apresentados não 
consta a especificação 
que o produto analisado 
seja Salsicha de 
Frango. 

 

 
A Pregoeira encaminhou o presente Recurso para que fosse analisado pela Gerência de 
Alimentação Escolar por tratar – se de especificação técnica, e com base nos argumentos 
apresentados pelo setor foi obtida a seguinte resposta; 
 
“Informa-se que a gerência de alimentação escolar SEDUC que emite relatório de análise de 

amostra, respeitou todos os ritos ditados pela legislação em vigor”. 

 

“Aos dois licitantes tanto a Litoral Norte -Comércio de produtos alimentícios LTDA EPP (que foi 

reprovada) como a GMX –Comércio e Empreendimento LTDA (que foi desclassificada) a eles foram 

concedido um prazo de 03 dias para sanar as pendências com base no Artigo 28 da Lei Municipal 

803/2007 e subsidiariamente com fulcro na Lei Federal  8.666/2016 Art.48 §3º; Os motivo da 

reprovação e desclassificação esta  exposto  na ficha de análise de amostra, contida no Anexo I.  

 

“Sanado as pendências e de posse das amostras; Observou-se que o Laudo Microbiológico 

apresentado pela empresa GMX não deixava claro de se tratar do mesmo produto apresentado 

como amostra sendo a empresa desclassificada do pleito, como consta na ficha de análise de 

amostra apresentada no Anexo II”. 

 

“Vale ressaltar que a Comissão de análise de amostra analisará a amostra e toda documentação 

pertinente a mesma com a presença da amostra”. 

 

“Em relação à ficha técnica apresentada pela empresa Litoral Norte, a mesma atende as exigências 

contidas no Anexo II do edital “Ficha técnica com informações sobre a composição nutricional do 

fabricante, constando as seguintes informações: nome do fabricante/ distribuidor, marca descrição 

detalhada, composição nutricional (quando for o caso)”. 

 

Diante do exposto, esta comissão de análise de produtos para a alimentação escolar, considera que 

deve manter o resultado já especificado. Deixando claro que todas as normas e regras da 

legislação foram respeitadas e seguidas. Assim, consideramos que o pleito solicitado pela  GMX –

Comércio e Empreendimento LTDA EPP CNPJ – 12.505.744/0001-47  não deve ser acatado, dando 

prosseguimento aos tramites para conclusão do certame”. 
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Dessa forma a Pregoeira ressalta que a recorrente não cumpriu com as determinações exigidas, 
sendo ela mesma a responsável por sua desclassificação no certame, visto que apresentou sua 
proposta de divergente da prevista no instrumento convocatório, em detrimento da concorrente que 
apresentou sua proposta de acordo com as determinações do edital.  
 
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, e sem nada mais a considerar, resolve conhecer do recurso interposto pela licitante 
COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP, e no mérito julga 
IMPROCEDENDE e mantendo a mesma desclassificada para o item 01. 

 
É o parecer, SMJ. 

  
Camaçari, 24 de janeiro de 2018. 
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