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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 do 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 

PETICIONANTE: RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E 

COMÉRCIO EIRELI.  

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO 

A Peticionante manifestou em ata seu interesse de recorrer fundamentando que recorria: 

“contra a sua desclassificação em virtude da reprovação do produto milho/ervilha”. No 

entanto, apresenta recurso contra a classificação e habilitação da licitante provisoriamente 

declarada vencedora aduzindo fundamentos não ventilados na sua manifestação de interesse em 

recorrer. 

A Peticionante não aduz qualquer argumento em face do ato decisório contra o qual 

manifestou-se em ata de sessão, deixando de impugnar o ato “desclassificação em virtude da 

reprovação do produto milho/ervilha”. 

O TCU, por meio dos Acórdãos 4.720/2009 – 1ª Câmara e 2766/2012 – 1ª Câmara, ambos 

relatados pelo Exmo. Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES, filiou-se à interpretação 

do Professor JOEL MENEZES NIEHBUR no que se refere à motivação do recurso e às 

posteriores razões recursais: 

"Os licitantes devem declinar, já na própria sessão, os motivos dos respectivos 

recursos. Dessa sorte, aos licitantes é vedado manifestar a intenção de recorrer 
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somente para garantir-lhes a disponibilidade de prazo, porquanto lhes é 

obrigatório apresentar os motivos dos futuros recursos. E, por dedução 

lógica, os licitantes não podem, posteriormente, apresentar recursos com 

motivos estranhos aos declarados na sessão. Se o fizerem, os recursos não 

devem ser conhecidos. Obviamente, o licitante não precisa tecer detalhes de seu 

recurso, o que será feito, posteriormente, mediante a apresentação das razões 

por escrito. Contudo, terá que, na mais tênue hipótese, delinear seus 

fundamentos" (Joel Niebuhr, Pregão Presencial e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., 

p. 219). 

Em obediência à Súmula 222 do TCU, segundo a qual os Municípios estão obrigados a 

observar as decisões do TCU no que se refere às normas gerais de licitação, NÃO SE 

CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO, todavia, recebe-se a petição como pedido de 

esclarecimento, por força do art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal. 

DO PEDIDO  

“(...) pugna pela imediata suspensão do Pregão Eletrônico nº 219/2019, acatando os 

argumentos expostos na peça recursal em sua totalidade, consequentemente, promovendo a 

INABILITAÇÃO da empresa JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – Lote 01 (...)” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações da Peticionante, de forma numerada para fins 

didáticos: 

RAZÃO: (1R) alega que houve desrespeito às regras do edital, visto que no item 7 do edital 

há exigência de que as amostras sejam acompanhadas das respectivas fichas técnicas. Aduz 

que a tabela nutricional não tem o condão de suprir tal exigência. Afirma que a ficha técnica é 

bem mais completa, pois além de todos os dados referentes a tabela nutricional, contém as 

seguintes informações: designação do produto, marca, nome da empresa responsável pela 

produção e embalagem (primária e secundária), composição do produto, prazo de validade, 

nome e assinatura do responsável técnico com registro em órgão competente e forma de 

armazenamento. Alega que no Pregão Eletrônico nº 189/2019, indica quais informações devem 
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constar da ficha técnica e que o pregoeiro não atentou para o fato de que a ficha técnica 

apresentada pela Recorrida não contém todas as informações necessárias exigidas no Edital. 

Conclui alegando que o item 9.2.8 do edital exige autenticação, mas a Recorrente não cumpriu 

com esta exigência, o que também compromete a validade da ficha técnica, com o agravante 

de terem sido confeccionados pela própria licitantes e não pelos produtores/fabricantes. 

ESCLARECIMENTO: Resta prejudicado o argumento, haja vista a desistência da licitante 

vencedora JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI., protocolizada nesta COMPEL 

em 27/12/2019. 

RAZÃO: (2R) alega que o produto “farinha de mandioca” apresentado pela Recorrida 

contém uma imprecisão de que tipo de produto será entregue, pois o edital solicita o produto 

na cor “branca” e a ficha técnica e o laudo microbiológico apresentados pela licitante não 

determina a cor do produto. Aduz que existe diferença na produção de farinha branca e 

farinha amarela. Conclui alegando que o agente público agiu de forma subjetiva e 

discricionária.  

ESCLARECIMENTO: Resta prejudicado o argumento, haja vista a desistência da licitante 

vencedora JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI. protocolizada nesta COMPEL 

em 27/12/2019. 

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 NÃO 

CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA RESECO EXPORTAÇÃO, 

IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI., para, todavia, reconhecer a petição 

como pedido de esclarecimento em prestígio ao art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal, 

negando seus fundamentos por restarem prejudicados ante a desistência da licitante declarada 

vencedora. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 27 de novembro de 2019.  
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Camaçari/BA, 27 de novembro de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Camaçari/BA, 27 de novembro 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 Direito de Petição exercido nos autos do PREGÃO Nº 219/2019 

(PRESENCIAL) – COMPEL., pela licitante RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, 

SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI., contra a decisão da Pregoeira.  

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

CONHECER do 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. 

 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 
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PREGÃO Nº 219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA – DIREITO DE PETIÇÃO EXERCIDO PELA LICITANTE RESECO 

EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 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 na Petição apresentada pela licitante 

RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NÃO CONHECER do 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 


