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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL 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: JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

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

DE ALIMENTOS - EIRELI foi divulgada na própria sessão no dia 21/11/2019, sem intenção 

de recurso por parte da Peticionante. Em que pese ter sido declarada vencedora, apresentou 

manifestação no dia 22/11/2019, que será analisada como direito constitucional de petição.  

RESUMO DOS FATOS 

Em apertada síntese, alega a Recorrente que as empresas TARCIO COMÉRCIO e 

COMERCIAL TRIUNFO foram equivocadamente classificadas no Lote I, vez que 

apresentaram certificado de classificação emitido em setembro/2017, portanto, em suposto 

desacordo com o que estabeleceu o Termo de Referência e o Anexo II (modelo de proposta) do 

edital. 

Dessa forma, arrematou que a exigência do certificado de classificação ora questionado está 

inserido no contexto das exigências dos laudos e que, portanto, também está sujeito ao aspecto 

temporal (emissão anterior a 2018), assim como os referidos laudos. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

 

DO JULGAMENTO  

Após análise dos argumentos acima, restou evidenciado que não assiste razão o argumento da 

JAM DISTRIBUIDORA, vez que não se confunde o certificado de classificação com os laudos 

exigidos no instrumento convocatório. 

Assim como já frisado pela profissional de nutrição presente na sessão (para a análise técnica), 

a exigência que rege a situação em tela é clara ao estabelecer que o limite temporal mínimo se 

aplica especificamente aos laudos exigidos, vejamos:  

 

É importante salientar que os laudos microbiológicos exigidos, visam, por óbvio, atestar os 

índices microbiológicos contidos naqueles produtos que serão fornecidos e para os quais a 

referida exigência foi estabelecida.  

Nesse contexto, a exigência temporal é totalmente pertinente, pois, é evidente que um maior 

lapso entre a análise e o fornecimento do produto certamente irá influenciar na modificação dos 

índices encontrados na referida análise. 

Já no que se refere ao certificado de classificação, é imperioso ressaltar a existência do Manual 

de Classificação do Feijão (Instrução Normativa nº 12, de 28/03/2008) customizado pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que versa acerca de critérios e procedimentos para a 
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referida classificação e que possibilita a comercialização do lote do produto sem o exame 

prévio e/ou verificação “in loco” pelo comprador, pois a garantia vem exatamente da referida 

classificação, que por sua vez, garante que o referido produto encontra-se sem defeitos, de 

maneira atemporal, haja vista a condição de perenidade do feijão. 

Para ratificar o referido entendimento, vejamos o que dispõem os arts. 1º e 3º, da Lei Federal nº 

9.972/2000 (Instituiu a Classificação de Produtos Vegetais, Subprodutos e Resíduos de Valor 

Econômico), litteris: 

Art. 1º Em todo o território nacional, a classificação é 

obrigatória para os produtos vegetais, seus subprodutos e 

resíduos de valor econômico: 

I - quando destinados diretamente à alimentação humana; 

II - nas operações de compra e venda do Poder Público; e 

III - nos portos, aeroportos e postos de fronteiras, quando da 

importação. 

§ 1
o
 A classificação para as operações previstas no inciso II será 

de responsabilidade do Poder Público, que poderá repassá-la 

aos agentes credenciados nos termos desta Lei. 

(...) 

§ 3
o
 A classificação será realizada uma única vez desde que o 

produto mantenha sua identidade e qualidade. 

(...) 

Art. 3º Para efeitos desta Lei, entende-se por classificação o ato 

de determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas de um 

produto vegetal, com base em padrões oficiais, físicos ou 

descritos. 

 

(GRIFAMOS) 

Nesse contexto, o argumento da Recorrente não merece o acolhimento, devendo ser mantida a 

classificação da empresa COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO 

EIRELI, ao passo que a outra Recorrida, a empresa TARCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

E SERVIÇOS LTDA-ME, em que pese ter sido classificada, foi inabilitada por ter apresentado 

“alvará de vigilância sanitário vencido apresentando juntamente com o mesmo uma 
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declaração informando acerca de um protocolo de tramitação”, descumprindo o disposto no 

item 9.3 do edital, verbis: 

9.3 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com 

prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não 

contenham validade, e poderão ser apresentados em originais, 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 

notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou 

publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos 

“protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos neste edital. 

Por fim, se eventualmente uma das Recorridas tivesse vencido o Lote I, na oportunidade da 

apresentação da amostra do feijão exigida no instrumento convocatório, se o setor técnico 

competente confirmasse a “identidade e qualidade” do referido produto, não haveria razão 

para a desclassificação da eventual empresa, vez que, ao contrário do que quis impor a 

Recorrente, ambas as Recorridas atenderam à exigência ora em voga (certificado de 

classificação). 

Não pode a Pregoeira/Comissão decidir diferente, pois, além do respaldo normativo acima 

mencionado, a manutenção da empresa privilegia a aplicação dos princípios norteadores da 

licitação, sobretudo quanto à ampla competitividade e busca da condição mais vantajosa 

(economicidade), que foi apresentada pela própria Peticionante. 

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 

PRESENCIAL Nº 219/2019 – COMPEL. 
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É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 25 de novembro de 2019.  

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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