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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
 
PREGÃO N.º 0109/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cesta básica que compõem o suporte 
nutricional do Programa de Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde do Município 
de Camaçari-Ba. 
 
DATA DE ABERTURA: 09/07/2018. 

 
RECORRENTE: LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 
 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 

Contesta a empresa LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA, com os seguintes questionamentos; 

 
PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 1  
 
" Tendo em vista que no edital P. Presencial 0109/2018, conter no seu item 7 (EXIGÊNCIAS 
TÉCNICAS), especificamente na letra "P” caráter de julgamento subjetivo e conflitante à 
documentação técnica a ser apresentada, estando claramente desamparada de respaldo legal, 
como observa - se no art. 3º da Lei de Licitações, Lei 8666/93: 
 
(...), 
 
Transcrição da letra "P", edital: Caso não seja apresentado algum índice nos laudos 
solicitados, em conformidade com o disposto no edital, este índice poderá vir a ser aceito na 
ficha técnica ou Certificado de Classificação, desde que sua especificação detalhada seja 
aprovada através da análise técnica. A apresentação apenas da ficha técnica não supre a 
ausência do laudo, desclassificando a empresa que não apresentar o laudo de acordo com o 
instrumento convocatório. 
 
Note - se que estão sendo solicitados documentos distintos, em que um não subsidia o outro, 
pois: 
 
1 - Ficha Técnica: documento elaborado pelo fabricante do produto, trazendo informações 
inerentes ao seu produto. 
 
2 - Laudo Laboratorial: Documento técnico elaborado a partir de amostras enviadas a um 
laboratório credenciado, para que se proceda analises requeridas para aferição da qualidade 
do produto a ser apresentado, buscando assegurar uma aquisição de forma segura. 
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3 - Certificado de Classificação: Documento Técnico elaborado para classificação de grãos, 
para diferenciar se um produto é tipo 1 ou 2, ou sucessivamente através de critérios 
estabelecidos por legislação vigente pelo órgão competente. 
 
Ao criar  um critério subjetivo na avaliação técnica, como os licitantes vão saber quantas 
analises poderão ser suprimidas de um lado , e substituídas pelo que constam em uma ficha 
técnica ou certificado de classificação, é ilegítimo a administração pública, se utilizar de tal 
critério, por conta de não existir amparo legal  para o julgamento subjetivo. 
 
O setor técnico ao solicitar as documentações técnicas requeridas em edital, deve ter 
entendimento r necessidade de cada documento a ser solicitado, pois cada um tem seu papel. 
 
DO PEDIDO 
 
De ante do exposto, solicitamos  a retificação do edital sendo suprimida a redação campo de 
exigências, letra "P", e fazendo valer o atendimento as regras impostas no edital, conforme 
legislação vigente. 
 
DOS ESCLARECIMENTOS 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em 
referência, e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos: 
 
"Em resposta a contestação da empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, temos a esclarecer que a principal interessada em incentivar o caráter 

competitivo e não direcionador do certame é a comissão licitante, haja vista que quanto maior o 

número de empresas participantes, maior será a possibilidade da competição e negociação em 

busca do melhor preço/qualidade.  

 

Não obstante ao questionamento levantado, julgo procedente a contestação no tocante à 

necessidade de quantificação das análises que podem ser suprimidas, em caso de ausência 

no laudo, pela ficha técnica do produto, objetivando e, consecutivamente, facilitando o 

julgamento da proposta. Desta forma, aludido o ponto 7 (Exigências Técnicas), letra “p” do 

referido edital: 
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Onde se lê: 

 

Caso não seja apresentado algum índice nos laudos solicitados, em conformidade com o 

disposto no edital, este índice poderá vir a ser aceito na ficha técnica ou Certificado de 

Classificação, desde que sua especificação detalhada seja aprovada através da análise 

técnica. A apresentação apenas da ficha técnica  não supre a ausência do laudo, 

desclassificando a empresa que não apresentar o laudo de acordo com o instrumento 

convocatório. 

 

Leia-se: 

"Caso não seja apresentado um dos indices nos laudos solicitados, em conformidade com o 

disposto no edital, este índice poderá vir a ser aceito na Ficha Técnica ou Certificado de 

Classificação, desde que sua especificação detalhada seja aprovada através da análise 

técnica. A apresentação apenas da ficha técnica  não supre a ausência do laudo, 

desclassificando a empresa que não apresentar o laudo de acordo com o instrumento 

convocatório". 

 

Ante o exposto, tendo sido julgado procedente questionamento de contestação supra, havendo 
sido atendido o ora questionado, considere-se sanada a subjetividade que fora objeto de 
contestação pelo licitante e extinta as possíveis nulidades postuladas no tópico do edital. 

 
É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 29 de junho de 2018. 

 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em 
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