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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO Nº 219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

OBJETO: Aquisição de cestas natalinas e frangos a ser distribuídos aos beneficiários dos 

Programas Bolsa Família e Bolsa Social e BPC, que estão cadastradas no CRAS, CONVIVER, 

CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM E ADOLESCENTE APRENDIZ, pelo 

Serviço Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de 

Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 21/11/2019 

RECORRENTE: HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A decisão que declarou vencedora do Lote I do certame a licitante JAM DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS EIRELI foi divulgada na própria sessão no dia 21/11/2019, tendo a 

Recorrente manifestado a sua intenção de recurso nos seguintes termos:  

Manifesta-se interesse de recorrer em virtude do presente certame esta eivado de 

excesso de formalismo, por impedir a participação dos licitantes com a RDC14, a qual 

se iguala em todos os termos a RDC 12. Importa ainda mencionar que os laudos 

apresentados pela recorrente, cumpre todos os requisitos e ensaios exigidos no edital. 

Se irresigna ainda, a recorrente com o fato da desclassificação do item ervilha e milho 

verde, conforme será demostrado nas razoes recursais. Que as outras empresas 

também cotaram a marca “fugini” estão desclassificadas 

Apresentando em 26/11/2019 as razões de recurso. 

Na forma do art. 11, XVII do Decreto Federal nº 3.555/00 e do art. 11, XVII do Decreto 

Municipal nº 4.071/05, o prazo para apresentação de recurso contra declaração de vencedor é 

de 3 (três) dias úteis. Dessa forma, é tempestivo o recurso. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) requer seja revista a desclassificação da recorrente, visto que a mesma atende 

completamente os termos do edital. Requer ainda, que seja revisto a situação do item 

ERVILHA E MILHO, visto que a exigência desnecessária SEM SAL, constitui violação ao 

princípio da competitividade, visto que a tal exigência não traz vantagem para a 

administração pública, bem coo não existe justificativa no edital que ampare tal restrição ao 

caráter competitivo do certame.” 

DO JULGAMENTO  

Inicialmente cumpre esclarecer os motivos de desclassificação da Recorrente com o fito de 

delimitar o conhecimento do Recurso interposto exclusivamente às razões que versem sobre 

os motivos da decisão efetivamente proferida. 

Em 21/11/2019 às 16:00 foi reaberta a sessão do PP 219/2019 para divulgação das análises das 

propostas realizadas pela área técnica (Coordenação da Secretaria de Desenvolvimento social e 

Cidadania – SEDES). Com a divulgação da primeira análise o resultado para o Lote 1, objeto 

deste recurso sob análise, foi o seguinte: 

 

E o motivo de desclassificação da Recorrente, nesta primeira análise, foi o seguinte: 

 

Porém, dada a postura minuciosa da Comissão de Licitação, que após escutar todos os 

questionamentos que surgiram após esta primeira análise, ponderou, juntamente com a área 

técnica, que seria razoável suspender a sessão e rever a documentação, agora com o auxílio 

advindo dos apontamentos de cada licitante acerca de em quais ou tais documentos estaria a 



 

 3 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

comprovação do atendimento aos requisitos não visualizados no primeiro momento pela área 

técnica, constando assim nesta ata das 16:00hrs a suspensão temporária:  

 

Após o lapso da suspensão, a comissão de licitação retoma a sessão e, após reanálise dos 

documentos, divulga a segunda análise com a decisão definitiva sobre as propostas de preços, 

dando conhecimento a todos os licitantes do parecer final, conforme aduzido em ata: 

 

Com esta nova decisão, restou configurada uma única razão de desclassificação da Recorrente 

HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA., qual seja: 

 

O que se observa do Recurso apresentado é que a Recorrente possivelmente atrapalhou-se na 

leitura da ata, oferecendo impugnação aos argumentos levantados por JAM DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS EIRELI., os quais sequer foram acolhidos pela Comissão de Licitação, a 

exceção do que se referiu ao produto ervilha, quanto ao sal. 

Isto posto, analisaremos a seguir apenas as alegações que se referem ao motivo de 

desclassificação da Recorrente, qual seja “para o item Ervilha e Milho em conserva, o produto 

apresentado em proposta não está de acordo com o solicitado em Edital, onde pede-se: 

ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. EMBALAGEM ÍNTEGRA, CONTENDO O VALOR 

NUTRICIONAL, LOCAL E DATA DE FABRICAÇÃO, PESO DRENADO DE 200GR, SEM 

SAL, VALIDADE, LOTE. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER MÍNIMO DE 4 

(QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. E o produto apresentado pela 
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empresa contém sal, consulta do produto realizada no app DESROTULANDO. Diante do 

exposto, Julgo DESCLASSIFICADA.” tal como manifestado em seu interesse de recorrer: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que há direcionamento no certame para a licitante JAM 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, pois as fichas técnicas por ela apresentadas 

foram fabricadas e assinadas por ela mesma. Aduz que a ficha técnica de um produto é 

cercada de informações exclusivas, as quais só podem ser prestadas pelo fabricante, visto que 

este é o único responsável pela composição do produto, informações de armazenamento e 

embalagem e ao se aceitar ficha técnica elaborada pelo revendedor, está-se retirando a 

oficialidade da ficha técnica, impedindo que se tenha conhecimento da verdadeira composição 

do produto. Conclui afirmando que a ficha técnica elaborada pelo fornecedor viola os 

princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Resta prejudicado o argumento, haja vista a desistência da 

licitante vencedora JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI., protocolizada nesta 

COMPEL em 27/12/2019. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que o edital exige para o lote 1 que os itens ervilha e milho 

sejam sem sal, mas que tal produto é de difícil aquisição e impede o caráter competitivo do 

certame, uma vez que constitui exigência desnecessária, a qual não traz vantagem para a 

administração pública. Aduz que todos os licitantes apresentaram o item ervilha e milho com 

sal, sendo que uns o ofertaram com seu nome científico “sódio” e foram aceitos pelo pregoeiro 

violando a isonomia entre os participantes concedendo tratamento faccioso e privilegiado a 

uns licitantes em detrimento de outros. Alega que o pregoeiro beneficiou somente um caso 

isolado e deixou os demais casos semelhantes com tratamento desigual. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão não assiste a Recorrente. A conclusão a que chega é 

equivocada haja vista a premissa equivocada da qual partiu. Diferentemente do que considera a 

Recorrente, sódio e sal são elementos absolutamente distintos.  

Sódio é um dos elementos químicos que compõem o sal, tal como o cloro o é. Contudo, para 

que exista o produto “sal” é imprescindível que para cada átomo de sódio esteja associado um 

átomo de cloro. Assim é que é amplamente conhecida a fórmula química NaCl, donde o Na é o 

Sódio e o Cl o cloro. Desta forma, nem o cloro (Cl) representa o sal, nem o sódio (Na) o 
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representa. A associação de ambos os elementos químicos na proporção exata de 1 para 1 é que 

gera o produto “sal”. 

Isto posto, demonstrada a premissa equivocada de onde partiu o Recorrente, forçosa a 

manutenção da sua desclassificação, haja vista que confessa a existência de sal no produto 

ofertado. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira 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 Administrativo interposto por HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA, 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 do PREGÃO 

Nº 219/2019 (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, 27 de novembro de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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PREGÃO Nº 219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA 

 

 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 

HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA;  

 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 do PREGÃO 

Nº 219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 27 de novembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

 


