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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 JULGAMENTO DE DIREITO DE PETIÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA 002/2018 – COMPEL 

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios (Leite em pó) destinados à alimentação escolar nas 

creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Camaçari - BA. 

DATA DE ABERTURA: 05/07/2018 

PETICIONANTE: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DA PETIÇÃO 

De início, cumpre destacar que não houve protocolo formal de recurso junto a esta Comissão de 

Licitação. A peticionante encaminhou por e-mail no dia 13/08/2018.  

No entanto, com fulcro no art. 5º, XXXVIII da Constituição, recebe-se as alegações da Peticionante 

como mero direito de petição, posto que chegaram ao conhecimento desta Comissão, ao que passa a 

decidir a seguir.  

RESUMO DOS FATOS 

A Peticionante foi inabilitada do certame por não ter apresentado alvará sanitário compatível com o 

objeto da licitação: aquisição de leite em pó.  

DAS RAZÕES DO RECURSO 

A Peticionante apenas informa que seu alvará sanitário “possui os dizeres ‘açougue e mercado’, pois 

nossa loja atende a população da cidade e a todos os cooperados com produtos diversos na área de 

gêneros alimentícios”. Alega ainda que participou de outra licitação em que, embora classificada pelo 

ente licitante, foi excluída por determinação judicial em razão de incompatibilidade de seu alvará 

sanitário com o objeto licitado (também leite em pó), mas, que, logo em seguida, esta decisão foi 

reformada pelo TJBA, que determinou o sobrestamento da liminar concedida contra si.  

DO PEDIDO 

A Peticionante não aduz qualquer pedido. 
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DO JULGAMENTO  

A Peticionante apresenta decisão em recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de 

Salvador, cuja decisão é pela sua inadmissão por ausência de peças obrigatórias. Isto é, há uma 

liminar, exarada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública do Município de Salvador, nos autos 

do processo de nº 0519950-27.2017.8.05.0001, onde se reconhece liminarmente que a Peticionante 

não possui o alvará pertinente ao objeto da licitação em tela (leite em pó). O município de Salvador, 

inconformado, Recorreu. Ao recorrer, o procurador responsável deixou de juntar as peças obrigatórias 

elencadas no art. 1.017 do CPC. Dado o equívoco processual, o TJ/BA decidiu por inadmitir o Recurso, 

mantendo, portanto, a decisão agravada (que conclui pela incompatibilidade do alvará sanitário 

apresentado pela ora Peticionante). 

Isto posto, está corroborada por órgão de controle externo, em certame com objeto idêntico ao do caso 

em tela, a constatação de que a Peticionante não possui o alvará sanitário necessário para ver-se 

habilitada na Chamada Pública 002/2018. 

Ademais, em 23/08/2018 foi deliberado pela Comissão de Licitação que seria necessária a 

apresentação por parte das cooperativas participantes de uma “lista com os nomes dos Agricultores 

familiares produtores de leite com sua devida DAP física”, com a finalidade de certificar-se de que os 

extrativistas indicados em suas relações apresentadas estão aptos a extrair leite e beneficiá-lo para 

torna-lo “em pó”. No entanto, até o presente momento não houve qualquer resposta da peticionante, 

razão pela qual conclui-se que a mesma não tem qualquer comprovação de ser produtora e/ou 

beneficiadora de leite. 

A petição foi submetida ao setor requisitante da Secretaria de Educação que após analise deferiu a 

seguinte decisão: 

“Vimos por meio deste, responder a contestação realizada pela Cooperativa de Produção e 

Consumo Familiar Nossa Terra referente à CHAMADA PUBLICA Nº 002/2018 PROCESSO N° 

00421.11.07.682.2018, onde a mesma apresentou Alvará Sanitário com especificação de atuação 

como Açougue e Mercado. Salientamos que foi solicitado o Certificado ou Declaração ou Alvará 

Sanitário, emitido por órgão competente, para comprovação que a empresa foi vistoriada pelo 

Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou pelo serviço de Inspeção Federal, Estadual ou 

Municipal do setor de Agricultura. E a nossa aquisição será realizada através da associação ou 

Cooperativas de agricultura familiares e não em um mercado ou açougue, conforme o disposto 

na Constituição Federal e na Lei 11.947/2009 que determina que no mínimo 30% dos recursos 

financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, deverão ser utilizados na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar do empreendedor familiar rural ou de 

suas organizações. E seguindo a lisura do processo onde as demais Associações e ou Cooperativas 

de Agricultores Familiares participantes apresentaram seus Alvarás com a descrição da atividade 
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pertinente aos produtos listados na CHAMADA PUBLICA Nº 002/2018 PROCESSO N° 

00421.11.07.682.2018, decidimos manter a reprovação desta cooperativa devido a apresentação de 

alvará de açougue e mercado”.  

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentado nos termos do edital, e 

com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos 

dispositivos da lei 8.666/93, resolve receber o requerimento de COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E 

CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA., mesmo se tratando de petição inepta, para no mérito 

não conceder qualquer pleito que se possa inferir ter sido realizado, mantendo-se todos os atos 

praticados pela COMPEL, permanecendo, assim, inabilitada a Peticionante. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 31 de agosto de 2018.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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