
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Fo
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

JULGAMENTO DE RECURSO/ CONTRARRAZÕES

PROCESSO Nº 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL N º 067/2021
OBJETO: Aquisição de CESTAS NATALINAS E PERNIL, para distribuição

aos servidores públicos municipais € estagiários (Lei Municipal nº
3.993/14, alterada pela Lei nº 4.141/15), conforme descrição e

quantitativos constantes do Termo de Referência — Anexo I.

RECURSO: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIDA

CONTRAEEAZÕES: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

Em análise recurso administrativo contra decisão desse Pregoeiro que

considerou vencedora a licitante ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES

E FRIOS EIRELI, para O LOTE 1 - CESTA NATALINA.

1 - DAS PRELIMINARES:

Manifestação de Recurso Administrativo motivado, na ata da

sessão pública de Íls. o78/284, pela empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO

DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Pregoeiro e sua

equipe de apoio que considerou vencedora a licitante ALIMENTAR

DISTRIBUIDORA DE CARNES É FRIOS EIRELI para o LOTE 1 (um), cuja

Razões Recursais foram protocoladas nesta divisão por meio e-mail

datado de 8 de novembro de 9021 às 14h03m e constam das fls. 287/300

do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 189/2021, bem como disponibilizada no

site da transparência www .novohor izonte.sp.gov.br.

a) Tempestividade:

A manifestação e à intenção de recorrer foram registradas

tempestivamente pela recorrente na sessão pública do pregão

presencial acima referenciado, quando foi concedido o prazo de

três dias para apresentação da fundamentação das suas alegações
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e, igual prazo concedido aos demais licitantes para

apresentação das contrarrazões recursais a partir do termino

do prazo do recorrente caso entendam necessário. Dentro do

prazo legal foram apresentadas as razões recursais, portanto,

tempestivo.

b) Legitimidade:

São legítimos para recorrer e para contrarrazoar Os

subscritores dos documentos de fls. 287/300 e 303/324.

II - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE :

À empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, alega em

síntese, em seu recurso que:

“f — DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE

CARNES E FRIOS ETRELI

Inicialmente, em análise da ata de sessão derivada do pregão em epígrafe,

verifica-se que a empresa Alimentar Distribuidora de Carnes e Frios Eirel í

ofertou a proposta vencedora para o lote 1 do certame.

Todavia, diante do valor ofertado pela concorrente vencedora, a ora recorrente

passou a realizar pesquisa mercadológica dos produtos ofertados pela vencedora,

especialmente, dos ítens Doce de Leite Tradicional, Maionese Industrializada e

Queijo Parmesão Ralado para verificação do atendimento destes aos requisitos

qualitativos presentes no instrumento convocatório, concluindo, ao final, que.

as marcas ofertadas para estes itens não atendiam as exigências mínimas de

qual idade requeridas pelo Município contratante 2,

III - DAS CONTRARRAZÕES:

A EMPRESA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

presentou, tempestivamente suas contrarrazões através do e-mail

datado de 10 de novembro de 2021 às 11h59m, alegando, e síntese o

seguinte:

“A recorrente trouxe, em suas razões, uma imagem da embalagem do produto,

contendo os dizeres “Doce Pastoso com Leite” , que realmente é O descritivo do

produto que a recorrida cotou, a imagem está correta. Porém, tal frase descritiva

não se encontra as que foram trazidas especificamente pelo edita! dentre as que
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gerariam a recusa do produto, enquanto que à possibilidade de ser pastoso foi

prevista no próprio título do descritivo.

É necessário que remontemos ao certame do ano de 2020, que possuiu o mesmo objeto

e teve a empresa Alimentar como vencedora. Vejamos o que trazia o edital daquele

certame, que foi realizado na modal idade Pregão Presencial, sob o nº de

110/2020, Processo 332/2020,

A diferença entre um produto e o ouiro está no “Cremoso” e “Pastoso ?, porém

ambos possuem a frase “com leite” . Importante lembrar que O título do item

prevê que O seguinte: “Doce de Leite Tradicional Cremoso ou em Pasta

(Pastoso)” , ou seja, ambas as marcas são equivalentes para Os fins almejados e

trazidos pelo edital.

Oras, caso seja dado provimento ao recurso da empresa Nutricionale, estará sendo

afirmado que o certame do ano anterior sofria de vício insanável e, visto que

foi entregue ao Município & distribuído aos servidores, estes teriam recebido

im produto de má qualidade? As Notas Fiscais referentes às entregas do ano

passado seguem anexas ao presente docimento, assim como O contrato que foi

assinado com o Município.

Repisando os descritivos trazidos especificamente pelo edital, que gerariam à

não aceitação do ítem, não são idênticos ao constante no produto da marca

Triangulo, não podendo ser desclassificado por este motivo. É bem verdade que

existe similaridade, porém também existe em relação descritivo almejado, até

porque, convenhamos, estamos tratando da simples diferenciação quanto a uma

preposição/conjunção ou a posição das palavras pastoso/cremoso, detalhes

minimalistas e sem nenhum efeito prático. Dessa forma, detalhe por detalhe, o

produto “Doce Cremoso com Leite”, visto não estar expressa € exatamente

(MN proibido pelo edital, não deve ser desclassificado.

Ademais, mesmo na hipótese de conter entre os motivos de recusa a descrição

“Doce Cremoso com Leite” (não é o caso), temos que analisar que o ordenamento

pátrio é balizado por princípios. Sendo assim, se de um lado temos O princípio

da vinculação ao instrumento convocatório, temos de outro OS princípios da

razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, eficiência, dentre vários

outros. Como são reso! vidos os - infinitos - conflitos de princípios existentes

no ordenamento? Através de outro princípio: o da ponderação. O que poderá ser

levado em conta nessa ponderação de fatores? Bem, o produto fornecido no ano

anterior é de mesma qual idade do cotado e, visto ter sido aprovado, não se pode

dizer que era de qua! idade reprovável; outro fator é o financeiro, uma Vez que

a diferença entre as propostas é superior a R$1000,00, ao passo que O objetivo

do instituto dos processos licitatórios é a obtenção da proposta mais vantajosa

à administração”.

IV - DA ANÁLISE TECNICA:
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Por se tratar de questões que envolvem conhecimento técnico do

produto em si, buscou-se manifestação da área responsável pela

elaboração do Termo de Referência, considerando que 0 início do

procedimento se deu na área da Divisão de Compras.

Encaminhado os autos à Divisão de Compras, com proposta de

encaminhamento à Nutricionista do Município, foram analisadas a

conformidade do produto da marca Triângulo:

Sic... “Em resposta a solicitação do sr. Victor Fonseca Biller, agente

Administrativo - Divisão de Compras (fls. 328), quanto à análise do

produto ofertado pela empresa ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS

FIRELI, ITEM 09, LOTE 1, marca TRIÂNGULO (fls. 20D, referente ao

Processo Licitatório nº 189/2021 - Pregão Presencial nº 067/2021,

Edital nº 121/2021, cujo objeto é a aquisição de CESTAS NATALINAS aos

Servidores Públicos e Estagiários (Lei Municipal nº 2.993/14, alterada

pela Lei nº 4.141/15, conforme descrição e quantitativos constantes do

Termo de Referência - ANEXO 1, segue:

- Se o produto da marca ofertada for “doce COM leite” e não “doce

DE leite, não atende ao descritivo.

Em razão da manifestação da nutricionista à fi. 329 acima

reproduzido, não foi possível extrair com maior segurança Se se

assistia razão à recorrente.

Isto posto, não dispondo de outros recursos, este Pregoeiro

promoveu diligência por meio de acesso à rede mundial de

computadores, sítio de busca google (acesso em 17/11/21), buscando

informações acerca do produto cotado pela recorrente e recorrida,

juntando os printe da tela as fls. 334 e 335, onde constatou-se que

o produto cotado pela empresa declarada vencedora ALIMENTAR

DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI é “com leite” e não “de

leite” , bem como O produto cotado pela licitante NUTRICONALE

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA é “de leite”

V - CONCLUSÃO:
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No juízo de retratação, este pregoeiro conhece do recurso e, no

mérito, dá-lhe provimento para desclassificar a proposta da

Licitante ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI, por não

atender o disposto no item 9 do Lote 1, consistente em apresentar

produto “doce pastoso com leite” e não “doce de leite pastoso”

conforme verificado na diligência constante das justificativas e

documentos que acompanham esta manifestação decisória.

Por conseguinte, em razão da segunda classificada ter sido

habilitada em razão da análise dos seus documentos de habilitação

constante do lote 2, do qual não houve recurso.

Analisando a proposta, no campo do valor, da segunda classificada

em razão da desclassificação da primeira, verificou-se que o mesmo

está bastante abaixo do valor estimado. À vista disso, entende pela

não necessidade de retomada da sessão pública para negociação. Assim,

declara vencedora a licitante NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

no lote 1, pelo preco de R$ 206.865,72 (duzentos e seis mil e

oitocentos e sessenta € cinco reais e setenta e dois centavos).

Por todo o exposto, este Pregoeiro submete a decisão ao senhor

Prefeito, para julgamento do recurso nos termos do art. 4º, inc.

XXI, da Lei Federal nº 10.520/02 e, se no juízo de revisibilidade

mantiver a decisão, propõe a Homologação e Adjudicação.

Novo Horizonte, 17 de novembro de 2021

pm
ALINE VAZ BERTO

Membro Equipe de Ápoio Membro Equipe de Apoio
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021

DESPACHO:

Conheço do recurso interposto pela licitante NUTRICIONALE

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e, com base na manifestação do

senhor Pregoeiro e equipe de apoio a fis. 336/340 que adoto por

motivação, dou-lhe provimento para desclassificar a proposta da

licitante ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI no

lote 1.

ADJUDICO e HOMOLOGO Os lotes 01 e 02, respectivamente nos

preços de R$ RS 206.865,72 e R$. 42.996,00 a licitante

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Publique-se e dê-se prosseguimento.

GABINETE, 18 de novembro de 2021

FABIANO

DE
A

Prefeitô Municipal


