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PARECER - SSA/PREGOEIROS.SSA

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
 

DECISÃO Nº 004/2021 DE RECURSO ADMINISTRATIVO
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2021

(Processo Administrativo n° 23279.003817/2021-16)
 

OBJETO: Aquisição de cestas básicas, SOB DEMANDA, de gêneros Alimentícios, montadas e
embaladas, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus de
Salvador, destinado a atender a demanda do Programa Nacional Alimentação Escolar (PNAE), com verba
oriunda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento.

RECORRENTE: TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA -CNPJ: 32.393.467/0001-35.

RECORRIDA: ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.847.317/0001-91

1. Trata-se de Recurso interposto pela empresa TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA
- CNPJ: 32.393.467/0001-35., por meio de seu representante legal, com amparo no art. 4º, inciso XVIII,
da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, subsidiados pela Lei nº 8.666/93, em face de ato
administrativo praticado pelo PREGOEIRO do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia  (IFBA), no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 14/2021.
2. A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria nº 919 de 09 de março de 2021, composta por
Eures Baltazar Pereira da Rocha – SIAPE 394158, Pregoeiro e pelos membros Humberto Luís Silva
Santos – SIAPE 1573933, Flavio Manoel do Bonfim - SIAPE 394141 e Jorge Luiz de Cerqueira Barros-
268563, reuniu-se para analisar o Recurso Interposto pela RECORRENTE supracitada, participante da
licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 19/2021. Da análise, a Comissão verificou o pleito da
licitante acima mencionada, no qual, a RECORRENTE alega que a empresa ALFA COMERCIAL DE
ALIMENTOS EIRELI, denominada RECORRIDA, não cumpriu os requisitos exigidos no Termo
de Referência, pois segundo a RECORRENTE a mesma “[...] apresentou produto em sua cesta que não
atende ao que determinado nas respostas aos esclarecimentos”.
I. DAS PRELIMINARES 
3. Quanto à admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual,
fundamentação, pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e tempestividade,
conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação.
II. DOS FATOS
4. Em 25 de novembro de 2021, foi comunicado a Intenção de Recurso pela recorrente através do sistema
de Compras Governamentais.
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5. Em 30 de novembro de 2021 foi interposto o Recurso Administrativo pela recorrente através do sistema
de Compras Governamentais.
6. Já em 02 de dezembro de 2021 a RECORRIDA apresentou por meio de recursos as suas contrarrazões
6. Os recursos foram interpostos nos prazos fixados, sendo, pois, tempestivos, preenchendo os requisitos
extrínsecos e intrínsecos para sua admissibilidade.
7. Vê-se, pois, que o presente recurso atende aos requisitos formais de sua admissibilidade, estando,
portanto, apto para conhecimento e julgamento.

8. Consoante o mestre SANTANA (2006)[1], transcorrida a fase recursal, o Pregoeiro tem a oportunidade
de fazer um julgamento prévio de admissibilidade e, nesta mesma ocasião, poderá exercer o juízo de
retratação, modificando, se for o caso, seu julgamento.
 
III.DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
9. Alega a RECORRENTE, em síntese, que:
     “[...] A Comissão de Licitação julgou vencedora do certame para o ITEM 03 (Cesta doméstica) a
empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, contudo, tal empresa apresentou produto em
sua cesta que não atende ao que determinado nas respostas aos esclarecimentos...”    
IV. DAS RAZÕES
10.Em suas razões, a RECORRENTE manifesta que a empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI foi declarada habilitada no certame para o ITEM 03 (Cesta doméstica) contudo, segundo a
RECORRENTE, tal empresa apresentou produto em sua cesta que não atende ao que determinado nas
respostas aos esclarecimentos. Assim, destaca a RECORRENTE que:
Foi requerido o seguinte esclarecimento neste pregão, através de “pedido de esclarecimento”, conforme
consta do sistema COMPRASNET:
No anexo 0I, Termo de referência consta: Item :Leite em pó integral, enriquecido com vitaminas A, D, E e
ferro (200g); O leite integral que contém estas vitaminas solicitadas acima, a gramatura que atendi é
800g.O leite de 200g que continham na sua embalagem vitaminas A,D,E MUDOU ,conforme informação
da indústria e site. Atualmente os leites vitaminados contem VITAMINAS A, D e C, com 200g.
11. Nesse sentido, a RECORRENTE desta que em resposta aos esclarecimentos destacos acima recebeu o
seguinte retorno:
Prezados, Após análise frente ao pedido de esclarecimentos emitido pela empresa ALFA (2029528),
registramos que o participante encontra-se correto quanto aos questionamentos. Após novas pesquisas,
identificou-se que houve mudança recente e o leite integral de 200g passou por alterações em sua
composição, deste modo os componentes vitamínicos atuais para a gramagem são: Vitamina A, D e C.
Diz o ítem 23.14 do edital:
23.14. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
 
12. A RECORRENTE informa que:
Foi apresentada pela empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI o leite em pó de marca
“MILKO”, conforme se pode verificar da terceira página da sua PROPOSTA. Tal leite não possui os
componentes vitamínicos A, D e C, podendo-se tal verificação ser feita pela embalagem do referido leite
na internet. Este licitante enviará foto do leite para os e-mails constantes do edital, eis que a
funcionalidade do Comprasnet para registro do recurso não permite juntada de imagens nem tampouco
de anexos. (Grifo Nosso).
13. Dessa forma, a RECORRENTE destaca que a licitante ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS
deve ser desclassificada, pois a sua proposta apresentada não atende ao que foi informado “[...] na
resposta ao pedido de esclarecimento.”
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14. Também em seu arrazoado a RECORRENTE reproduz em seus argumentos os princípios básicos da
administração pública previsto nas legislações de licitação, que segue:
O Princípio da Isonomia é regra fundamental que rege todos os atos administrativos, bem como os atos
referentes ao procedimento licitatório.
Ora, Ilustres Julgadores, a decisão se revela portadora de vício grave, contrariando o Princípio da
Isonomia, bem como as regras do próprio edital que consignam a busca de seu cumprimento. Não se pode
dar seguimento a esta decisão pois abriria-se uma exceção admitindo-se então ao licitante que não
apresentou sua proposta conforme o edital e esclarecimentos, empregando-se a ele um tratamento
desigual e privilegiado frente aos participantes dos certames, que foram diligentes e cautelosos na
confecção de sua proposta (Grifo Nosso).
Além do princípio da isonomia quanto ao produto oferecido, a que se respeitar o princípio da
LEGALIDADE.
Filia-se ao supracitado ensinamento de Marçal Justen Filho – Comentários a Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, Aide Editora, 2ª Edição, Pág. 30).
“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso significa ausência de liberdade
(como regra) para a autoridade administrativa. A lei define as condições da autuação dos agentes
administrativos, estabelecendo a ordenação (sequência) dos atos a serem praticados e impondo condições
excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas."
15. A RECORRENTE em suas considerações finais entende, portanto, que:
[...] não há razão ou argumento sólido que renda ensejo à classificação da proposta da empresa ALFA
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, tendo em vista que a sua proposta não está em consonância com
o instrumento convocatório no que tange aos componentes vitamínicos exigidos para o Leite em pó. Nesse
sentido, estando em desacordo com o edital, pedimos a pregoeira que faça cumprir o edital e as leis,
desclassificado a empresa declarada vencedora.

V. DO PEDIDO DO RECORRENTE

16. Requer a RECORRENTE:
16.1 Diante do exposto, requer-se que seja conhecido o presente recurso e, ao final, julgando provido,
com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, para que seja anulada a decisão em apreço,
na parte atacada neste, declarando-se DESCLASSIFICADA a empresa ALFA COMERCIAL DE
ALIMENTOS EIRELI para o ítem 03, em consonância com os princípios, edital e esclarecimentos
(Grifo Nosso).
16.2 Em complemento, a RECORRENTE pede que “[...] que essa Comissão de Licitação reconsidere sua
decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado à
autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n. º 8.666/93, observando-se ainda o
disposto no § 3° do mesmo artigo.
 
VI. DAS ALEGAÇÕES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
17. Divulgado o presente recurso, nos termos do item 11 do Edital n° 19/2021, a empresa ALFA
COMERCIAL DE ALIMENTOS, denominada RECORRIDA, apresentou as suas contrarrazões ao
recurso interposto pela RECORRENTE, em função dos motivos a seguir apresentados.
18. Segundo a RECORRIDA, esta “[...] logrou êxito no certame para o fornecimento dos itens do lote 3
do edital, uma vez que, ao tempo em que cumpriu todos os requisitos do instrumento convocatório,
apresentou também os melhores preços para o fornecimento das mercadorias.
19. Assim, a RECORRIDA destaca que:
Entretanto, irresignada, a TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA 04897214513 interpôs o recurso
administrativo que ora se contrarrazoa, com razões que, data venia, não se sustentam, a saber, que a
Alfa apresentou marca para o item LEITE EM PÓ que não atenderia, em seu entendimento, as
especificações solicitadas no edital, por não ser enriquecido com determinadas vitaminas. Para
fundamentar seu pleito, a Recorrente trouxe, ainda, pedido de esclarecimentos feito pela empresa Alfa,
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que se refere ao primeiro edital publicado (com requisitos diferentes do segundo), distorcendo, então, as
informações para parecer que o leite deveria ter as vitaminas. Isto porque, como cediço, o edital para o
certame foi REPUBLICADO com novas regras e novos prazos, não havendo este requisito no segundo
instrumento convocatório (ou seja, o vigente, que serve como referência para o presente feito). A
Recorrente, então, alega que a aceitação de tal item pela comissão de licitação deste instituto violaria o
princípio da isonomia, aduzindo que seria aberta “exceção” para a Alfa caso fosse aceito o fornecimento
do leite em pó na marca da sua proposta. Aduziu, ainda, que haveria violação ao princípio da legalidade,
pois o leite não atenderia aos requisitos do edital. Desta forma, considerando as infundadas alegações
apresentadas em recurso, vem esta licitante apresentar as contrarrazões, a fim de demonstrar de forma
inequívoca o cumprimento das exigências editalícias pela Alfa, o que se passa a tratar (Grifo Nosso).
 
20. Desse modo, a RECORRIDA destaca que elementos contidos nos instrumentos vinculatório do
certame, apresentado a seguir:
II. II. DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL PARA O FORNECIMENTO
DOS ITENS DO LOTE 3. LEITE EM PÓ QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL
REPUBLICADO. O argumento central do recurso administrativo interposto, no que diz respeito à
participação da Alfa e dos produtos por ela apresentados, seria que o leite em pó da marca “Milko” não
atenderia aos requisitos previstos em edital. Sendo assim, importante trazer a este petitório quais são as
referidas exigências constantes no instrumento convocatório. In verbis:
III. OBJETO: Kit de gêneros alimentícios. 27898 und R$ 75.23 R$13.541,40 LOCAL DE ENTREGA:
IFBA campus Salvador DESCRIÇÃO DETALHADA: 158585- IFBA /PAULO AFONSO PAULO AFONSO/
BA 180 Kit de gêneros alimentícios composto por: 01 kg de feijão carioca tipo I; 01 kg de arroz
parbolizado tipo I; 01 kg de açúcar cristal; 01 kg de farinha de mandioca branca, tipo I; 02 unidades de
500g de farinha de milho pré cozida e flocada, tipo I (flocão de milho); 02 unidades de 500g de macarrão
tipo espaguete, com ovos, de primeira qualidade; 01 unidade de 500g de café torrado e moído, embalado
a vácuo ou almofada com selo ABIC; 01 unidade de 200g de leite em pó integral; 01 unidade de 900ml de
óleo de soja; 02 unidades de 125g cada de sardinha enlatada em óleo, de primeira qualidade; 01 kg de
sal refinado (Total de 14 itens)...
21. Nesse diapasão, a RECORRIDA destaca ainda que:
 A Recorrente alega que não há na composição do leite apresentado pela Alfa as vitaminas A, C e D. Pois
bem. Verifica-se que a Recorrente fez uma verdadeira confusão ao misturar os requisitos do primeiro
edital publicado (que expressamente exigia o leite com as mencionadas vitaminas) com o segundo edital
publicado (que deixou de fazer esta exigência). Se o edital que continha a exigência foi ALTERADO,
não há que se falar em aproveitamento dos seus termos, pois isso sim violaria o princípio da legalidade
e da isonomia, considerando que o instrumento convocatório de referência para o certame passa a ser o
edital REPUBLICADO.... (Grifo Nosso) Tanto é verdade que houve alteração das regras do edital que o
primeiro instrumento convocatório previa a data da sessão para o dia 19/10/2021 e, após modificação
do edital, houve nova publicação, a fim de viabilizar a apresentação das propostas no dia 19/11/2021,
considerando a necessidade de que os licitantes pudessem se familiarizar com as novas regras (o que
inclui também aquelas previstas no termo de referência). Outrossim, os esclarecimentos do primeiro
edital se referiam às vitaminas exigidas para o leite em pó que, NAQUELE TEXTO QUE FOI
CANCELADO, existiam. No novo texto publicado, como visto acima, não há qualquer referência à
necessidade de presença de vitaminas no leite em pó... (Grifo Nosso).
22. Por fim, a RECORRIDA traz em seu arrazoado a legislação de licitação, bem como, a
jurisprudência e a Doutrina para fundamentar os seus argumentos.
 
VII. DO PEDIDO DO RECORRIDA
22. Requer a RECORRIDA:
22.1 Diante do exposto, requer-se “que julgue totalmente improcedente o recurso administrativo interposto
pela empresa TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA 04897214513, considerando a ausência de
qualquer fundamento que seja capaz de modificar o resultado do certame”.
 

Á
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VIII.  DA ANÁLISE DO RECURSO E ENTENDIMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
23. De início, nos reportamos pela tempestividade do recurso e contrarrazão de recurso, respectivamente,
visto que esses foram apresentados de acordo o quanto determinado no art. 109, I, da Lei Federal nº
8666/1993.

24. Consoante o mestre SANTANA (2006)
[1]

, ultimada a fase de razões e contrarrazões recursais, o
pregoeiro tem a oportunidade de fazer um julgamento prévio de admissibilidade e, nesta mesma ocasião,
poderá exercer o juízo de retratação, modificando, se for o caso, seu julgamento.
25. É imprescindível ressaltar que todos os julgamentos da administração pública estão embasados nos
princípios apontados no Art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” (Grifo
Nosso).
26. Assim, conforme Art. 2º, da Lei 9.784/1999 “[...] A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
27. Nesse diapasão, destaca Meirelles (2011, p. 275-276), que o edital “[...] é lei interna da licitação e,
como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu”.[2] (Grifo
Nosso).
28. Furtado (2001, p. 47)[3] complementa afirmando que:
A primeira observação que devemos apresentar é a de que o instrumento convocatório – que será,
conforme a modalidade, de licitação, um edital ou um convite – é não só o guia para o processamento da
licitação, como também o parâmetro do futuro contrato, e funciona como a lei que irá regular a atuação
tanto para a Administração quanto dos licitantes. Além de ser esse princípio mencionado no art. 3º da
Lei de Licitações, é ele enfatizado no art. 41 da mesma lei, que dispõe que “a Administração não poderá
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (Grifo Nosso).
29. É certo que a administração não pode descumprir as normas e condições impostas aos licitantes por
intermédio do instrumento editalício, ao qual, sem sombras de dúvidas, encontra-se estritamente
vinculado. E é claro que ao Pregoeiro e a Comissão de Licitação só resta um único caminho: cumpri-lo!
Sobre essa questão, pode-se destacar o que determina o Art. 3º. da Lei 8.666/1993:

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório  do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação
dada pela Lei nº 12.349, de 2010)  (Grifo Nosso),
30. Ainda nesse sentido, conforme o Decreto 10.024/2019, em seu Art. 2º e parágrafo § 2º,
respectivamente, o processo licitatório deve obedecer aos princípios que regem as contratações, quais
sejam:
 “Art. 2º  O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do
desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos .
(...)
 § 2º  As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.” (Grifo Nosso)

É

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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31. O Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso concreto, não sendo facultado
à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar determinada  exigência do instrumento
convocatório. O descumprimento das cláusulas constantes no mesmo implica a desclassificação da
proposta ou inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores
da licitação, expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/93:
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação
dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Grifo Nosso) (BRASIL, 1993)
32. Ainda que o julgamento efetuado não mereça qualquer reparo, tendo em vista que a Administração se
ateve aos requisitos pré-estabelecidos no edital e na legislação vigente para proceder à análise das
documentações, diante de tal recurso, houve nítida preocupação desta Comissão em diligenciar acerca dos
documentos apresentados, com o evidente propósito de resguardar o interesse público e cumprir com as
normas previstas no instrumento convocatório, de forma equivalente.
33. A RECORRENTE questiona que foi apresentada pela Empresa ALFA COMERCIAL DE
ALIMENTOS EIRELI o leite em pó integral 200g de marca “MILKO” em sua proposta e alega que o
referido produto não possui os componentes vitamínicos A, D e C respondido após um dos
esclarecimentos solicitados durante o certame.
35. No entanto, resta claro que a RECORRENTE não observou as modificações ocorridas no Edital e
Termo de referência, aos quais, como já demonstrado, toda decisão da comissão está vinculada, em
particular quanto ao item em comento, visto que enquanto no primeiro Edital, publicado em 06/10/21, a
solicitação do produto, no Termo de Referência, foi:“01 unidade de leite em pó integral, enriquecido
com vitaminas A, D, E e ferro (200g)” no segundo Edital publicado em 22/10/21, a solicitação do
produto, no Termo de Referência, foi: “01 unidade de 200g de leite em pó integral”
36. Assim, após a análise dos autos, especialmente do recurso interposto, conclui-se que de fato NÃO
HÁ RAZÕES e argumentos legais e técnicos que levam ao DEFERIMENTO do recurso apresentado
pela empresa TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA, visto que na última publicação do Edital, o
Termo de Referência não fazia exigência de que o leite em pó integral fosse enriquecido com vitaminas.
 
IX. DA DECISÃO
37. . Pelo exposto, com amparo no Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, sem nada mais evocar, concluímos
pelo INDEFERIMENTO do recurso interposto pela Empresa TÁRCIO SAMPAIO DOS SANTOS
PEREIRA, não havendo motivos para desclassificação da Empresa ALFA COMERCIAL DE
ALIMENTOS EIRELI, pelo que mantém-se de decisão que classificou a esta última.
38. Por fim, informamos que esta decisão será publicada em informamos que esta decisão será publicada
em https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/pregoes/2021.

Salvador, 09 de novembro de 2021.

 

Comissão de Licitação
Portaria nº 919 de 09 de março de 2021
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