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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 219/2019 – 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 II do certame a licitante COMERCIAL 

ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI ME foi divulgada na própria sessão no 

dia 21/11/2019, tendo a Recorrente manifestado a sua intenção de recurso e apresentado os 

memoriais no dia 26/11/2019. 

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. 

DAS RAZÕES 

Alega a Recorrente que a empresa Recorrida – COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS 

TRIUNFO EIRELI ME “não apresentou atestado de capacidade técnica em característica 

compatível com o objeto...”. 

Ainda sobre este tópico, arrematou dizendo, portanto, que a Recorrida não atendeu ao previsto no 

item 9.3.2 do edital. 
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Seguiu asseverando que a empresa LITORAL NORTE, por sua vez, não apresentou a acreditação do 

laboratório que realizou análise de alguns itens (farinha, açúcar e frango), devendo ser 

desclassificado pelo não atendimento à exigência do edital. 

Por fim, arrematou a Recorrente que foi indevidamente desclassificada, visto que no seu laudo está 

descrito que “o limite de coliformes a 45ºC, é menor do que o exigido na RESOLUÇÃO-RDC Nº 

12...”. 

DO JULGAMENTO  

I – Do atestado de capacidade técnica apresentado pela COMERCIAL TRIUNFO: 

É absurdo o entendimento de que não o mencionado atestado não é compatível com o objeto da 

licitação. 

O referido entendimento é desarrazoado, pois reza contra a similaridade das atividades e 

desempenho anterior das licitantes, pregadas pelas normas aplicáveis aos processos de 

licitação. 

A exigência de comprovação de experiência anterior não deve se referir a objeto ou serviço 

idêntico, assim como não deve se ater a exatidão. Esse, inclusive, é o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, senão vejamos: 

“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no 

sentido de que a compatibilidade entre os serviços anteriores e o 

serviço licitado deve ser entendida como condição de 

similaridade e não de igualdade.” (Acórdão 1.140/2005 – 

Plenário) 

Restringir a competitividade através de exigência de comprovação de experiência em condições 

idênticas ao serviço que será contratado desatende ao previsto no art. 37, XXI da CF/88: 

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 

a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 

as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
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de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”. (grifamos) 

 

É, portanto, necessário que o que versa o instrumento convocatório em relação à qualificação 

técnica seja interpretado em total consonância com o que dispõe o art. 37, XXI da Carta 

Magna, com a finalidade de que sejam impostos apenas requisitos indispensáveis ao 

cumprimento da obrigação, de modo que seja privilegiada a ampla participação de 

competidores interessados em contratar com a Administração, assegurar a economicidade e o 

tratamento isonômico. 

 

Neste sentido, se pronunciou o TCE/MG, como podemos extrair da denúncia de nº 812.442
1
. 

Vejamos trecho da ementa: 

 

“1. Edital de licitação não pode conter exigência de 

qualificação técnica que não seja indispensável à garantia 

do cumprimento das obrigações contratuais e que não 

esteja prevista em lei. (…) 3. A exigência de experiência 

anterior na execução de objeto idêntico ao licitado só e 

possível se houver justificativa razoável e se não ofender o 

princípio da competitividade, nem prejudicar a obtenção da 

proposta mais vantajosa”. 

 

Da mesma forma é o entendimento do TRF 4ª Região na AC nº 5019145-37.2012.404.7000
2
: 

 

“Inexistindo tal exigência e, muito menos, a necessária 

correlação entre a habilitação especial e os serviços a 

serem desempenhados pela vencedora, não cabe ao 

intérprete ampliar exigências ao seu talante, assim como 

não cabe aos demais licitantes buscar exigências maiores 

do que as devidas, até porque, visando a licitação a maior 

                                                           
1
 Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte: Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, v.82, n. 1, p. 158-165, jan./fev./mar. 2012, seção Pareceres e Decisões. 
2
 TRF 4ª Região, AC nº 5019145-37.2012.404.7000/PR, Rel. Des. Maria Lúcia Luz Leiria, j. em 

05.12.2012. 
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participação possível em homenagem ao princípio da 

concorrência, as restrições à participação devem se conter 

em estritos limites”. 

 

Dessa forma, considerando a similaridade entre o objeto estabelecido no atestado e o objeto da 

contratação ora pretendida pela Administração, não merece o provimento o referido tópico. 

 

II – Da acreditação das empresas emissoras dos laudos (farinha, açúcar e frango) da 

LITORAL NORTE: 

 

Acerca da acreditação das empresas que emitiram os laudos mencionados, é importante 

salientar, conforme fls. 1303, 1319 e 1339 dos autos do processo, que as análise foram 

realizadas pelas empresas LABOR3 (farinha e açúcar) e SENAI (frango). 

 

Através de simples diligência no site da empresa LABOR3
3
, foi possível comprovar que a 

mesma é devidamente acreditada conforme diretrizes normativas ABNT NBR ISO/IEC 

17025:2005 e no MAPA. Quanto ao SENAI, é público e notória a sua acreditação, vez que se 

trata de entidade notória e especializada acerca do tema, que, inclusive, realiza cursos de 

qualificação profissional de análises microbiológicas. 

 

Do exposto, também não assiste razão o argumento da Recorrente neste tópico. 

 

III – Do limite de tolerância dos coliformes no ensaio da Recorrente: 

No que se refere a este tópico da sua impugnação, também não merece o acolhimento, vez que 

é cristalino que o resultado do ensaio apresentado em sua proposta para o item do Lote II 

(frango congelado) não atingiu o limite mínimo exigido na RDC nº 12, vejamos: 

O edital prevê: 

                                                           
3
 http://www.labor3.com.br/credenciamentos/ 

 

http://www.labor3.com.br/credenciamentos/
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A Resolução, por sua vez, estabelece: 

 

O laudo do ensaio apresentado pela empresa, no entanto, indicou o seguinte resultado: 

 

Dessa forma, conforme já afirmado pela profissional nutricionista presente na sessão em que se 

procedeu a análise, o resultado não atendeu aos requisitos impostos pela RDC nº 12/2001, 

descumprindo exigência expressa do instrumento convocatório, devendo ser mantida a 

desclassificação da Recorrente. 

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 o 

recurso, 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 

ELETRÕNICO Nº 219/2019 – COMPEL. 
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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 

 
 

Ana Paula Souza 
Silva  

Presidente/Apoio 

 
 

Aricele Guimaraes 
Machado Oliveira 

 Pregoeira 

 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

 
 

 Aline Oliveira da Silva 
Almeida  
Apoio 
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PREGÃO ELETRÕNICO Nº 219/2019 – 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 

ELETRÕNICO Nº 219/2019 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 27 de novembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

 


