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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO Nº 028/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

OBJETO: Aquisição de Cestas de páscoa e pacotes de peixe à serem distribuídos aos 

beneficiários do Programa Bolsa Família, BPC, que estão cadastradas no CRAS, CONVIVER, 

CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, 

cadastrados pelo Serviço Social de Desenvolvimento Social do Município de Camaçari/Ba.. 

DATA DE ABERTURA: 07/03/2019 

RECORRENTE: DGM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do LOTE 01 do certame a licitante RESECO 

EXPORTAÇÃO – ME e que declarou vencedora do LOTE 02 do certame a licitante TARCIO 

COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.-ME foi proferida em Ata de Sessão na 

data de 11/03/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 14/03/2019.  

Na forma do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002 o prazo para apresentação de recurso contra 

declaração de vencedor é de 3 dias, portanto, tempestivo o Recurso manejado.  

Outrossim, na data de 18/03/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

TARCIO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.-ME. Também tempestivas 

tendo em vista que o prazo para contrarrazões é sucessivo na forma do art. 4º, XVIII da Lei 

10.520/02. 

RESUMO DOS FATOS 

Inconformada com a declaração de vencedor tanto do Lote 01 quanto do Lote 02, a Recorrente 

manifestou em ata de sessão seu interesse em recorrer sem, contudo, motivar sua intenção de 

recorrer, em desatendimento ao inciso XVIII do art. 4º da Lei 10.520/02. Contudo, com base no 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

princípio da razoabilidade e do direito constitucional de petição, serão admitidas à análise as 

razões trazidas pelo Recorrente. 

DO PEDIDO 

“(...) requer a DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO das empresas RESECO 

EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME, LITORAL NORTE 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP E TARCIO COMERCIO DE 

ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. – ME (...)” 

DO JULGAMENTO  

Antes de adentrar na análise das razões recursais, cumpre destacar que serão analisadas apenas 

as razões que se referem à declaração de vencedor, tal como definido pela Lei 10.520/02.  

Portanto, não serão levadas em consideração as razões de recurso contra licitantes que não 

foram declarados vencedores, pois acerca destes não se tem decisão com o teor exigido pelo 

art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, único que admitiria manejo de peça recursal nesta modalidade 

de licitação.  

Dito isto, analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais que se 

referem à decisão de declaração de vencedor, de forma numerada para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que a empresa RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, 

SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME. apresentou laudos microbiológicos emitidos pelo 

laboratório CETAL – Centro Tecnológico de Análise de Alimentos LTDA, conforme Relatório 

de Ensaio 0116867.1 e 0116865. Aduz que embora os laudos apresentados estejam em 

conformidade com os requisitos do Termo de Referência, a mesma deixou de apresentar os 

certificados de credenciamento e acreditação conforme preconiza o item 7.1 alíneas “e” e “f” 

do Termo de Referência e, além disso, a empresa apresentou certificados de classificação para 

os produtos feijão carioca e feijão fradinho sem a devida autenticação, seja ela digital, por 

tabelião, publicação oficial ou membros da comissão. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: não apresentou razões de defesa quanto a este 

argumento, limitando-se a aduzir que todos os argumentos inseridos no recurso já foram 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

devidamente sanados pela Comissão Permanente de Licitação, inclusive com a presença do 

representante legal da Recorrente.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: os certificados de acreditação são aferíveis via internet por 

qualquer interessado. Considerando a impossibilidade de se questionar a boa-fé dos particulares 

por força do princípio da boa-fé objetiva, qualquer dúvida relacionada à autenticidade de 

documentos apresentados deve ser diligenciada, como o foi para o caso emtela. 

Questionada a área técnica, foi respondido o seguinte: 

 

A qualquer tempo pode ser consultada na internet a acreditação do laboratório CETAL, 

utilizado pelo Recorrido, como o fez o setor técnico quando da análise deste recurso: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Desta maneira, não sobeja dúvidas quanto ao atendimento da exigência do edital para a 

situação em tela, devendo ser negada procedência ao argumento em análise. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que na proposta de preços apresentada pela empresa 

RESECO foi ofertado a marca Menina para o produto leite de coco. Ocorre que essa marca 

não produz leite de coco tradicional. Afirma que na embalagem do produto, na ficha técnica 

e no laudo microbiológico não diz que o produto é tradicional, sendo assim a marca 

apresentada não atende à especificação do Lote 01, Item 06, Código 74999 do Termo de 

Referência. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: não apresentou razões de defesa quanto a este 

argumento, limitando-se a aduzir que todos os argumentos inseridos no recurso já foram 

devidamente sanados pela Comissão Permanente de Licitação, inclusive com a presença do 

representante legal da Recorrente.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: acerca deste argumento a Comissão obedece às 

determinações da área técnica, que consultada, respondeu: 

 

Desta forma, não há conteúdo diverso para um produto cujo nome fantasia detenha o vocábulo 

“tradicional” para outro que não detenha esta nomenclatura, razão pela qual não procede 

também este argumento do Recorrente.  

RAZÃO RECURSAL: (3R) alega que a empresa RESECO apresentou o arroz parbolizado 

da marca Namorado, mas essa marca não atende a especificação do edital no tocante a 

exigência “arroz especial, beneficiado, tipo 1, parbolizado”. Aduz que se entende por especial 

um produto que tenha maior qualidade diferenciando-o dos demais. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: não apresentou razões de defesa quanto a este 

argumento, limitando-se a aduzir que todos os argumentos inseridos no recurso já foram 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

devidamente sanados pela Comissão Permanente de Licitação, inclusive com a presença do 

representante legal da Recorrente.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: tal como respondido para a razão recursal anterior que 

questionou o item leite de coco, a área técnica considera que o vocábulo “especial” não 

acrescenta e nem retira qualquer especificação do produto a ser fornecido: 

 

Assim, também não procede o argumento da Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL: (4R) alega que a empresa TARCIO COMERCIO apresentou laudo 

microbiológico do peixe (LOTE 02) emitido pelo laboratório Labor3 (Certificado de análise nº 

55360.1/2019-0). Aduz que o laudo apresentado para o peixe corvina, componente do LOTE 

02, não possui data de fabricação, validade e número do lote. Afirma que é importante a 

indicação do lote do produto tanto na sua embalagem como no laudo microbiológico, pois a 

amostragem apresentada representa o lote como um todo, ou seja, se em uma amostra for 

constatado a presença de salmonela, por exemplo, então o lote todo está comprometido e em 

contrapartida, se a amostra do produto estiver em conformidade com o que preconiza a 

legislação, todo aquele lote está apropriado para o consumo. Aduz que, por isto, o laudo 

apresentado pela empresa encontra-se em desconformidade com a RDC 12 e a exigência do 

item 7.1, alínea “g” do Termo de Referência, pois não foram anexados os documento 

comprobatórios do credenciamento do laboratório Labor3 junto ao MAPA e nem a 

acreditação no INMETRO com o nº do CRL. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que o laudo apresentado atende a todas as 

exigências legais, por isto foi aprovado.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente cumpre destacar que não é exigência do edital 

que os laudos contenham data de fabricação, validade ou número de lote, até mesmo porque 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

não se vislumbra de qual maneira é possível aferir a data de “fabricação” de um ser do reino 

animal, como o peixe.  

Questionada a área técnica, foi respondido o seguinte: 

 

Desta forma, fica demonstrado que os laudos apresentados encontram-se de acordo com a 

RDC/2011 e demais normas técnicas pertinentes 

Acerca da acreditação do laboratório utilizado pela Recorrida, a área técnica respondeu o 

seguinte: 

 

Junto a esta resposta foi enviada a esta COMPEL “Escopo de Acreditação – ABNT NBR 

ISSO/IEC 17025 – ENSAIO”, devidamente juntado ao processo e disponibilizado para todos os 

interessados, demonstrando a regularidade da documentação do laboratório utilizado pela 

Recorrida.  

Por estas razões, também improcede o argumento da Recorrente neste particular. 

RAZÃO RECURSAL: (5R) alega que a empresa TARCIO COMERCIO apresentou o CRC 

do contador responsável pelo balanço com data de validade vencida na data da sessão e que 

tal documento certifica a regularidade do responsável contábil junto ao Conselho Regional de 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Contabilidade, sendo assim, o mesmo deve ser apresentado válido no dia da licitação 

independente da data do encerramento do balanço. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: a Recorrida não apresentou razões de defesa quanto a 

este argumento.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Equivoca-se o recorrente na sua afirmação. A documentação 

relativa ao CRC do contador foi devidamente apresentada pela Recorrida com validade e 

eficácia exigidas pelo edital, não havendo o que se argumentar ou fundamentar, posto que se 

trata de situação de fato, cuja ocorrência está demonstrada no processo licitatório com acesso 

ao público em geral. 

RAZÃO RECURSAL: (6R) alega que o edital em seu item 9.2.4 exigiu patrimônio líquido 

mínimo de 10% sobre o valor global por lote e que a empresa TARCIO COMERCIO não 

cumpriu com esta exigência merecendo ser inabilitada. Aduz que é legal a exigência de 

comprovação de capital social integralizado no momento da assinatura do contrato, para 

resguardar a Administração quanto aos fins previstos na lei de licitações.  

CONTRARRAZÃO RECURSAL: a Recorrida não apresentou razões de defesa quanto a 

este argumento, limitando-se a aduzir que.   

DECISÃO FUNDAMENTADA:  Neste ponto, houve confusão do Recorrente no 

acompanhamento do processo licitatório. Em 21/02/2019 foi lançado no portal de compras do 

Município folha de informação contendo a seguinte errata: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Desta forma, a qualificação econômico-financeira exigida para o certame foi plenamente 

atendida pelo Recorrido, sendo portanto improcedente também este argumento recursal. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 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 do recurso interposto pela DGM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI., 

para no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da PREGÃO 

Nº 028/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

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

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 21 de março de 2019.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 
 

Ana Paula Souza 
Silva/Apoio                                         

 
 

 
Aricele Guimaraes 
Machado Oliveira 

Pregoeira 

 
 

 
Wadna Cheile Melo 

Aragão 
Apoio 

 
 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Apoio 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Michelle Silva 
Vasconcelos  

Apoio 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Camaçari/BA, 21 de março de 2019. 

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 Nº 028/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL., interposto 

pela licitante DGM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI., contra a decisão da da 

Pregoeira.  

 No referido instrumento, constam as razões da Pregoeira, quanto à opinião de NEGAR 

PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da PREGÃO Nº 028/2019 

(PRESENCIAL) – COMPEL. 

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

 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente da COMPEL 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 



 

 
 

 

 10 

ESTADO DA BAHIA
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PREGÃO Nº 028/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE DGM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

DGM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da PREGÃO 

Nº 028/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 21 de março de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


