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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 0219/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 01293.11.07.611.2019 
 

 
Aos vinte e oito dias do mês novembro de onze do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – 
CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada 
sob a condução da Pregoeira Aricele Guimaraes Machado Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 7166/2019, a sessão 
para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 0219/2019 – (PRESENCIAL), cujo objeto é a 
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. As empresas compareceram ao certame (por seus representantes 
que assinam abaixo). 
 
A sessão iniciou com a negociação de preços com o representante legal da empresa COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI 
MEqueapresentou valor global de R$ 1.861.300,00 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil trezentos reais), terceira colocada em preçoque reduziu 
para R$1.594.000,00 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil reais)sendo aceito pela pregoeira por estar compatível com o valor estimado. 
 
Dessa forma, a licitante COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI ME, que já se encontra HABILITADA, no presente certame, por 
atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. 

Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recurso o representante legal da empresa RESECO EXPORTAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME alega que “em virtude da marca apresentada do item 1 do lote 01 não corresponder as exigências 
do edital que pede inclusive que o produto venha com data de fabricação e validade impressa na caixa de acordo com a resolução 259/2002 da ANVISA e 
pergunta “Qual vai ser o procedimento com a retirada da proposta da empresa JAM já que a mesma participou ofertando vários lances e solicitou a retirada 
de sua proposta fazendo com que o municio tenha que ir para uma proposta de R$ 1.861.300,00”. 

O representante da empresa HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA “manifesta interesse de recorrerem virtude do presente certame esta eivado de 
excesso de formalismo, quebra de isonomia, além de certificado de classificação do feijão apresentar percentual acima de ardidos, germinados, largatas, 
matérias estranhas e total de defeitos leves, bem como, o não cumprimento das exigências a técnicas previstas para aceitação da proposta, apresentaremos 
as alegações na peça recursal.” 

O representante da empresa LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP, alega que: 

“A litoral norte com. solicita a desclassificação da proposta da empresa comercial de alimentos triunfo nos lote 01,por conta da mesma apresentar certificação de classificação 
(laudo),grifo nosso, para o feijão com data de 19 de setembro 2017, e o certificado de classificação (laudo),grifo nosso, nº sc-0039-0001-a-03415, referente ao arroz 
parboilizado, com emissão em 07/11/2016,  é forçoso por parte da comissão, não querer reconhecer que o certificado de classificação é um laudo.No rodapé da página do 
certificado de classificação(laudo) do arroz parboilizado de nº sc-0039-001-a-03415, traz a seguinte redação: 

Certificado de classificação, emitido com base no laudo de classificação acima identificado. Segundo o dicionário aurelio, o siginificado de laudo é: texto que contém um 
parecer técnico, uma opinião especializada, sobre determinado assunto: ex laudo médico. 
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(por extensão) documento em que se encontra esse parecer técnico, essa opinião especializada.Sinônimos de laudo; decisão, opinião, parecer. A instrução normativa nº08 de 
2014 mapa, no seu artigo 4º, vem elucidar que o certificado de classificação é um laudo, não restando dúvida que a empresa comercial de alimentos triunfo, deve ser 
desclassificada por não atender as exigências do edital; ANEXO ll (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

LETRA D: NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS, CONFORME DISPOSTO NO SUB-ITEM ANTERIOR, COM DATA DE EMISSÃO ANTERIOR A 2018. 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08 DE 2014 MAPA 
ART. 4º QUEM PODE EMITIR E SE RESPONSABILIZAR PELO DOCUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO: 
CLASSIFICADOR DO MAPA OU, CLASSIFICADOR LIGADO A UMA ENTIDADE CREDENCIADAPELO MAPA. 
§ 1º DOCUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO É ASSINADO POR CLASSIFICADOR HABILITADO PARA O PRODUTO, COM BASE NO LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO. 
§ 2º ADMITE-SE A EMISSÃO DO DOCUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO POR CLASSIFICADOR NÃO HABILITADO PARA O PRODUTO, DESDE QUE RESPALDADO POR 
LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO EMITIDO POR OUTRO CLASSIFICADOR HABILITADO PARA O PRODUTO (DEVE TER HABILITAÇÃO PARA ASSINAR O LAUDO). 
NOTE-SE ENTÃO QUE O EDITAL PEDIU LAUDO MICROBIOLOGICO PARA ALGUNS ITENS E LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO PARA OUTROS, COM EMISSÃO NÃO 
ANTERIOR A 2018. 
O julgamento do recurso da empresa jam, o julgador cita a exemplo o feijão e a instrução normativa nº 12 de 28/03/2008, ora o que está sendo discutido não é o manual de 
classificação, e sim o atendimento às exigências editalicias, a comissão  de licitação desclassificou várias propostas por não atendimento ao edital, e agora quer manter a 
empresa comercial de alimentos triunfo classificada que não cumpriu com o solicitado em edital. A empresa litoral norte teve a sua proposta desclassificada por apresentar a 
ficha técnica do arroz, como parboilizado integral, sendo que o edital pede arroz paraboilizado. 

A empresa comercial de alimentos triunfo, apresentou ficha técnica da farinha de mandioca, sem indicar a condição da mesma, sendo que o edital pede farinha de mandioca 
branca,  a ficha técnica apresentada pela  empresa é generica, como a  comissão de licitação aceita?, a farinha tem 02 tipos, assim como o arroz e  outros grãos tem vários 
tipos e suas peculiaridades,.Se a comissão não aceita a ficha técnica do arroz parboilizado apresentado por nossa empresa por conta que consta o termo integral, então não 
deveria ter aceitado a ficha técnica da farinha de mandioca, já que a mesma não tem escrito que a mesma é branca. Acomissão foi severa com várias propostas apresentadas 
e suas respectivas documentações, afastando várias propostas, querer relativizar ou interpretar algo que não seja o real, em detrimento de licitante a ou b, é o que não se 
pode tolerar. 

Solicitamos que se consigne em ata também que de acordo com julgamento impetrado por nossa empresa quanto a apresentaçãodo atestado de capacidade técnica 
apresentado pela empresa comercial de alimentos triunfo, e julgado por essa comissão como procedente e trazendo entendimentos de tribunais diversos, queremos fazer as 
seguintes considerações:  A  comissão de licitação da prefeitura de camaçari julgou recentemente no pregão eletronico 189/2019, pela desclassificação da proposta de uma 
empresa que apresentou atestados de capacidade técnica de produtos hortifrutigranjeiros como um dos motivos, sendo que o objeto da licitação citada, é o registro de preços 
de biscoitos. Julgou também pertinente como medida saneadora diligenciar atestado de capacidade técnica apresentado por empresa participante, afim de esclarecer o 
fornecimento dos materiais constantes no atestado de capacidade técnica emitido pela prefeitura de mata de são joão. (ref: pregão presencial 0106/2018. Aoque percebemos, 
a linha exposta no julgamento do recurso impetrado pela litoral norte do pregão em epigrafe, pela comissão de licitação, citando várias leis para considerar como válido o 
atestado da empresa comercial triunfo, não é o que se assevera em outros julgamentos pela comissão de licitação de camaçari, conforme julgamentos citados acima. 

em pesquisa do conceito de cesta basica no site do dieese, encontramos a seguinte redação; Os produtos da cesta básica e suas respectivas quantidades mensais são 
diferentes por região e foram definidas pelo decreto lei nº 399 de 1938, que continua em vigor. a sua composição encontra-se os itens:carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, 
tomate, pão frances, café em pó, banana, açucar, banha/óleo, manteiga. Julgar procedente o atestado apresentado pelaempresa comercial de alimentos triunfo, pertinente ao 
objeto da licitação em questão  é temerário em todos os sentidos, já que pregões julgados anteriormente(citados acima), pela comissão de licitação de camaçari apresentaram 
julgamentos diferentes dos apresentados na referida licitação, outro fato é que como o atestado apresentado pela empresa comercial de alimento triunfo é generico( aquisição 
de alimentos para compor cesta básica), sem mencionar quantitativos, e o objeto da licitação em questão, é  a aquisição de cestas natalinas e frangos, então precisaria saber 
o que foi fornecido e suas quantidades para ver se existe compatibilidade com o objeto da licitação.” 
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A Pregoeira informa que adjudicação ficará condicionada a aprovação das amostras e julgamento dos recursos. 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 

LOTE VENCEDOR PREÇO UNITÁRIO DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI ME 1.594.000,00 PRAZO RECURSAL 

 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura Contrato pela licitante vencedora. 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso -
campo<ANEXOS>. 

Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 

Aricele Guimarães Machado Oliveira  
Pregoeira 

 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Apoio 

 
 
 

Michelle Silva Vasconcelos  
Apoio 

 

Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES/MAIL ASSINATURAS 
LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA - EPP Paulo Cesar Andrade Borges  

(71) 3378-1144  

COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO 
EIRELI ME 

Jucimar Santos da Luz  (71) 3627-6216  

RESECO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS 
E COMERCIO EIRELI - ME 

Edson Luz Sousa (71) 3362-9444  

HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA Cristiano Cota (28) 3532-1446  
 


