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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

TERMO

 TERMO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 164/2019/KAPPA/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0021.110208/2019-14/PM

OBJETO: Aquisição de Ração canina adulto e filhote para Atender os canis da Polícia Militar do Estado de
Rondônia – Polícia Militar/PM

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira, designada por
meio da Portaria Nº 101/2018/SUPEL-CI publicada no DOE do dia 04.09.2018, em atenção ao RECURSO
ADMINISTRATIVO interposto pela empresa TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA, CNPJ:
13.611.894/0001- 06, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, com base no Princípio da
Vinculação ao Edital, da Legalidade e demais princípios que regem a Administração Pública e na
legislação per�nente, passa a analisar e decidir o que adiante segue.

 

I – DA ADMISSIBILIDADE

 

A empresa TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA, manifestou sua intenção de recurso em momento
oportuno e anexou suas razões de recurso junto ao Sistema Comprasnet, conforme consta nos autos
(7028936). Assim, à luz do Ar�go 4º, incisos XVIII da Lei Federal nº 10.520/2002 e Ar�go 26 do Decreto
Estadual nº 12.205/2006, a Pregoeira recebe e conhece o Recurso interposto, por reunir as hipóteses
legais, intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade, sendo considerado TEMPESTIVO e encaminhado por
meio adequado.

 

II – DAS RAZÕES DO RECURSO

 

Trata-se de recurso administra�vo interposto pela empresa TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA, devido
a decisão da Pregoeira que habilitou a empresa CONNECTION IMPORTADORA, EXP. & COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, alegando que, a recorrida, não atendeu aos requisitos de especificações
técnicas do objeto licitado requeridas no instrumento convocatório.

Indica a recorrente que a marca “CIBAU” cadastrada pela empresa CONNECTION IMPORTADORA, EXP. &
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA não atende alguns requisitos do termo de referência
como por exemplo:

Referente à ração adulta:
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Níveis de proteína: 27 – 32%, a marca apresenta, segundo o fornecedor: 26%.

Referente à ração filhote:

Níveis de proteína: 30 – 32%, a marca apresenta, segundo o fornecedor: 28%

Salienta ainda que as informações constantes como fonte nos links
“h�ps://www.farmina.com/br/alimentos-para-c%C3%A3es/cibau/238-puppy-maxi.html
h�ps://www.farmina.com/br/alimentos-para-c%C3%A3es/cibau/233-adult-maxi.html”.

Por fim, informa que o resultado da licitação deve ser revisto com base no descumprimento do item 9.2
do Instrumento Convocatório, não obstante solicita ao fim desclassificação no item 1e 2 da empresa
CONNECTION IMPORTADORA, EXP. & COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA devido aos fatos
supracitados.

 

III – DAS CONTRARRAZÕES DOS RECURSOS

Igualmente em observância ao Ar�go 4º, incisos XVIII da Lei Federal nº 10.520/2002 e Ar�go 26 do
Decreto Estadual nº 12.205/2006, a CONNECTION IMPORTADORA, EXP. & COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA, apresenta suas contrarrazões ao recurso interposto, conforme consta nos autos
(7029295).

Informa a recorrida que o recurso interposto pela empresa TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA é
inconsistente e equivocado, alegando que os produtos apresentados na proposta preenche os requisitos
necessários para a realizar sa�sfatoriamente as prestações de serviços do contrato, além de apresentar a
proposta mais vantajosa para a Administração. Salienta ainda que o Termo de referência não impôs uma
marca específica, apenas informando os níveis desejados e não imposi�vos como obrigação, garan�ndo a
isonomia entre os par�cipantes para que pudesse a�ngir uma gama maior de possibilidades de marcas,
dentre aquelas que atendesse à especificação de SUPER PREMIUM, o qual a "CIBAU" é Super Premium e
se encaixa perfeitamente ao solicitado. Logo, o termo de referência, assim como o edital, foram
devidamente atendidos em suas magnitudes.

A empresa CONNECTION IMPORTADORA, EXP. & COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
observa que a recorrente não contempla em seu CNPJ a previsão de fornecimento de produtos
alimen�cios, nem faz parte do hall de empresa alimen�cia.

Por fim solicita, mediante exposto em sua Contrarrazão, manter o julgamento anteriormente proferido, e
dar provimento a presente contrarrazão, mantendo a imediata classificação e habilitação da
contrarrazoante, negando aos recursos ora apresentado pela TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA.

 

IV – DO MÉRITO – DO JULGAMENTO DO RECURSO – DA HABILITAÇÃO DA RECORRIDA

Antes de adentrarmos no julgamento do Recurso, ressaltamos alguns pontos que versa sobre o
cumprimento ao Art. 3º, § 1º, I, II da Lei 8.666/93.

Os trabalhos desta licitação foram conduzidos em estrita conformidade com os princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra�va, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos e, não
menos relevantes, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e do formalismo
e qualquer alegação contrária não passam de sofismas, lançados com o obje�vo apenas de tumultuar o
certame licitatório, o que deve ser rechaçado.

Todos os procedimentos realizados foram pra�cados com total transparência, legalidade e seriedade,
como todos os demais coordenados por esta SUPEL.

As análises proferidas neste certame foram realizadas com absoluta imparcialidade, obje�vo e
legalidade, mediante as informações nos documentos apresentados e anexados aos autos,
resguardando a Comissão, bem como a Administração, de quaisquer falhas na condução deste, o qual
tem a par�cipação a�va e constante dos Órgãos fiscalizadores, tais como Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia e Ministério Público.
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Cumpre-nos ressaltar ainda que, a lei conferiu à Administração, na fase interna do procedimento, a
prerroga�va de fixação das condições a serem estabelecidas no instrumento convocatório, seguindo
critérios de conveniência e oportunidade de acordo com o objeto a ser licitado e sempre balizado pelo
interesse público e normas cogentes.

Do mesmo modo, é dever da Administração zelar pela segurança e pela regularidade das ações
administra�vas, a fim de que não reste qualquer prejuízo à consecução do objeto contratado e,
tampouco, restem feridos os direitos dos demais licitantes, de acordo com os princípios da Isonomia e da
Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Dito isso, informamos que essa Pregoeira encaminhara o processo em tela à Policia Militar do Estado de
Rondônia (PM), no intuito de obter Parecer técnico acerca dos produtos ofertado pela empresa
CONNECTION IMPORTADORA, EXP. & COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, contendo aos
autos o PARECER nº 1/2019/ PM-4BPM2CIACANIL, (7120973), senão vejamos a manifestação da PM/RO:

 

Parecer nº 1/2019/PM-4BPM2CIACANIL

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA

 

Do: Cel PM VET Anderson

Ao: Diretor de Orçamento e Finanças da PMRO

Assunto: ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA (Parecer Técnico).

Referente: O�cio nº 51088/2019/PM-DC

(Processo 0021.110208/2019-14), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00164/2019-000)

Trata se de resposta ao O�cio nº 51088/2019/PM-DC, o qual encaminha para análise
técnica da proposta de preços (7028000), uma vez que houve interposição de recurso devido às
caracterís�cas técnicas do produto ofertado pela empresa Connec�on Importadora, Exp. & Comércio de
Produtos Alimen�cios LTDA. Veio em anexo o recurso da empresa Tricat Peças para Tratores LTDA,
constante no documento (7028936), já a contrarrazão da recorrida no anexo (7029295).

Os produtos ofertados com proposta de melhor lance foram os seguintes:

Marca: Cibau Premium

Fabricante: Farmina

Modelo / Versão: CÃES ADULTOS

E ainda

Marca: Cibau Premium

Fabricante: Farmina

Modelo / Versão: CÃES FILHOTES GRANDE PORTE

No recurso interposto pela empresa TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA consta o
seguinte:

A marca “CIBAU” cadastrada pela empresa não obedece, ou melhor, não atende alguns
requisitos do termo de referência como por exemplo:

Referente à ração adulta:

Níveis de proteína: 27 – 32%, a marca apresenta, segundo o fornecedor: 26%

Referente à ração filhote:

Níveis de proteína: 30 – 32%, a marca apresenta, segundo o fornecedor: 28%
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Fonte:

h�ps://www.farmina.com/br/alimentos-para-c%C3%A3es/cibau/238-puppy-maxi.html

h�ps://www.farmina.com/br/alimentos-para-c%C3%A3es/cibau/233-adult-maxi.html

Tecnicamente, quando estabelecemos estes níveis de garan�a à intenção foi garan�r a
aquisição de uma Ração da Categoria Super Premium. Para tal comparamos os Níveis Médios das rações
Super Premium para cães existentes no mercado a época da primeira elaboração desta tabela de níveis
de garan�a com os Editais do Governo Federal e estabelecemos estes critérios genéricos com a
composição desejada.

Se não houvesse esta exigência de Níveis de Garan�a mínimos correríamos o risco que
adquirirmos uma ração de baixa qualidade uma vez que o critério u�lizado é o de menor preço. Isto
porque no mercado encontramos ração para cães de vários níveis de qualidade. Esta qualidade divide as
rações nas categorias de qualidade Standard, Premium e Super Premium.

É importante caracterizar o que são as categorias de rações Premium, Super Premium e
Standard. Essas nomenclaturas são convenções internacionais e seguidas informalmente no Brasil. Isto
porque em diversos países do exterior existe uma regulamentação específica para que as rações entrem
no mercado com a classificação condizente com a sua fórmula.

Porém é importante destacar que no Brasil não existe um órgão que regulamente e
fiscalize essas classificações. No país temos somente o Ministério da Agricultura que regulamenta o
básico para fabricação de alimentos para animais, porém ele não categoriza as rações da mesma forma
que no exterior. Aqui a lei é bem generalista e visa apenas a parte de boas prá�cas sanitárias, uso de
adi�vos, an�bió�cos, hormônios, adi�vos e também fiscaliza se os níveis de garan�a apresentados na
embalagem são compa�veis e verdadeiros.

Além do Ministério da Agricultura onde se registra o produto, temos também o INMETRO
que fiscaliza se essas descrições nutricionais constantes nas embalagens e registro do produto estão
sendo cumpridas. 

Para Ração Animal os únicos critérios da legislação são os abaixo relacionados.

 

Esta tabela foi re�rada do site no INMETRO e do MA e consta na Instrução Norma�va n. 09

Os parâmetros que tendem a comprometer a qualidade, caso sejam adicionados em
excesso, têm limites máximos: Umidade, fibra bruta, cinza e cálcio.

Outros, cuja falta poderia acarretar problemas para a saúde dos animais, possuem
limites mínimos: proteína bruta, gordura e fósforo.

Ambos devem devem ser respeitados e as rações devem estar dentro desses limites
estabelecidos pelo Inmetro. Na observação destes valores é percep�vel que os critérios são muito
permissivos sendo que ração com 16% de proteína é muito fraca e cai nas categorias “Standard” o que
não nos atenderia de forma condizente.

Porém mesmo não tendo uma legislação e nem uma fiscalização específica para estes
termos (Premium, Super Premium e Standard), às rações fabricadas no Brasil por questões comerciais
também usam essas mesmas classificações na hora de comercializarem seus produtos. Isto se dá porque
grande parte das fabricas de rações do país são de origem estrangeiras, filiais de mul�nacionais que
vieram para o Brasil e montaram suas indústrias aqui, e por esta razão man�veram essas classificações. 

Já as fábricas originalmente brasileiras também aderiram essa classificação para poder
concorrer com essas rações que já estão a mais tempo estabelecidas no mercado e para facilitar a
escolha do consumidor quanto à qualidade desejada de sua ração.

                               Ração Super Premium Para Cão
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São assim classificadas a par�r de um certo percentual de diges�bilidade, o que pode
variar de acordo com os interesses dos fabricantes, pois não há um “padrão” neste sen�do. As fontes
proteicas devem ser de origem animal (carne de frango, carne de peru, digestas de frango, carne de
ovelha, ovos, etc.). E as fontes de gordura também, ou pelo menos óleos vegetais nobres como, por
exemplo, óleo de linhaça. Esta categoria que contém as melhores rações do mercado. A proteína u�lizada
é de qualidade, é uma proteína animal, que beneficia na digestão e na absorção dos nutrientes con�dos
na fórmula. O aproveitamento da proteína fica em torno de 92%. A ração Super Premium é conhecida
também por conter ingredientes nutracêu�cos, que provem uma melhor saúde. Alguns desses
nutrientes: prés e probió�cos naturais, extrato de Yucca, Hexametafosfato de sódio, sulfato de
condroi�na.

Seus principais bene�cios: Melhora da digestão e precisar de muito menos alimento para
se sen�r saciado. Ela não estabelece quan�dade mínima de Proteínas, mas no mercado estão a par�r
de 24% (mín.) em diante.

Ração Premium Para Cachorro

Ração Premium também é balanceada, porém, em menor quan�dade do que as Rações
Super Premium. Isso acontece pelo fato dela ter mais proteína vegetal, fato esse que aumenta a
quan�dade de ração ingerida e consequentemente as fezes também e ela faz com que o animal consuma
um pouco mais para sa�sfazer as suas necessidades naturais.

O aproveitamento da proteína fica em torno de 87%.

 Ração Standard Para Cachorros

É a categoria mais simples entre as rações disponíveis no mercado.

Contêm farinha de carne e ossos, glúten de milho, gordura animal, etc. Porém ainda não
são “ideais” quanto à diges�bilidade, porque se alcança o percentual de proteína com ingredientes de
menor diges�bilidade como a soja ou o glúten. Quanto ao custo, estão numa faixa intermediária de
preços. A proteína u�lizada em sua composição é mais simples que as outras duas categorias e, com isso,
o cão vai precisar ingerir bem mais alimentos para se saciar e absorver os nutrientes necessários.

O aproveitamento da proteína fica na casa de 75%

             Isso é muito importante para nos ajudar a escolher a melhor ração para cachorros,
pois é a par�r delas que é definida a quan�dade e qualidade dos ingredientes que compõe a fórmula da
ração. 

Após estas considerações técnicas a respeito do tema temos também que Na RELAÇÃO DE
ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00164/2019-000 consta na “Descrição detalhada” do produto a ser
adquirido o seguinte:

RAÇÃO CÃES ADULTOS SUPER PREMIUM (INDICADAS PARA CÃES DE COMPETIÇÃO E
TRABALHO) e segue a “Composição desejada do Produto”:

Composição desejada do produto: Farinha de carne de frango, arroz quebrado, gordura de
frango, L.I.P, Glúten de Milho, Glútende Trigo, Celulose em pó, óleo vegetal, polpa de beterraba, óleo de
peixe refinado, gordura animal estabilizada, frutoligossacarideos, hidrolizado de �gado de frango, zeolita,
colina, parede celular de levedura, casca de psyllium, L-Lisina, DL Me�onina, Taurina, LCarni�na, estrato
de rosa da índia, premix micromineral transquelado, premix vitamínico mineral.

 Níveis de Garan�a:

Umidade (max): 10%/ Proteína Bruta (min): 27-32% / Extrato Etéreo (min): 14-17% /
Matéria Fibrosa (max): 3,7% / Matéria Mineral (max): 7,7% / Cálcio (max): 1,4 - 1,7% / Fósforo (max): 0,6 -
0,8% / Energia Metabolizável (min): 3.700-4.000 Kcal/Kg

SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS:

Não conter corantes ou aroma�zantes ar�ficiais;

Não conter fécula de mandioca;
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Não conter soja, ou quaisquer de seus subprodutos, excetuando-se a proteína hidrolisada
de soja;

Não conter carne bovina ou seus subprodutos;

Possuir condroprotetores ar�culares;

Conforme especificação con�da no Termo de Referência

E ainda

RAÇÃO CÃES FILHOTES GRANDE PORTE* **

Níveis de Garan�a:

Umidade

(max)...................................................................              .............. 7 - 9%

Proteína Bruta (min)..................................................................... 30 - 32%

Extrato Etéreo (min)............................................................................ 12%

Matéria Fibrosa (max)........................................................................... 3%

Matéria Mineral (max)....................................................................... 7,7%

Cálcio (max)...............................................................................1,0 - 1,25%

Fósforo (min)..............................................................................0,5 – 0,7%

Energia Metabolizável (min)......................................3.200 - 3.670 Kcal/Kg

Composição desejada do produto: Farinha de carne de frango, arroz quebrado, milho
integral moído, glúten de milho, gérmen de milho, proteína isolada de suíno, proteína isolada de soja,
gordura animal estabilizada, gordura de frango, óleo de peixe refinado, óleo vegetal, ovo desidratado

Como citamos, esta composição e níveis de garan�a foram u�lizados como referências aos
editais de aquisição de Ração para Cães feitos pelo Governo Federal para cães de trabalho policial. Desta
forma, obedecendo estes parâmetros, temos a garan�a de uma Ração de Qualidade Super Premium que
é a desejada para cães de serviço em a�vidades de policiamento.

Sobre o recurso, em especial sobre os níveis de Proteína Bruta (min): 27-32% estabelecidos
para cães adultos e os de Proteína Bruta (min) 30 - 32% para filhotes, e que segundo a recorrente não são
atendidos pela vencedora, vale ressaltar que estes valores foram estabelecidos usando como base as
fórmulas de rações Super Premium que exis�am no mercado além de diversos outros critérios
nutricionais constantes do Edital. Ocorre que atualmente diversas rações alcançam a categoria Super
Premium mesmo com 26% de Proteína Bruta (min), pois a qualidade, diges�bilidade e níveis de absorção
desta proteína é que conta ao final. Outra consideração importante é que na composição desejada este
nível mínimo de um nutriente indicado não significa que será o encontrado. Em regra nas análises os
valores dão um pouco superior. O que ocorre é que este valor serve de padrão para o MA e INMETRO
poder avaliar a qualidade atribuída ao produto e o mínimo que poderá ser encontrado. E também
dificilmente uma única ração a�nge TODOS OS CRITÉRIOS, mas a�ngindo a maioria destes e sendo SUPER
PREMIUM já é possível a aquisição.

Analisando o recurso e o processo foi iden�ficado também que os par�cipantes não
classificam corretamente os produtos o que dificulta a análise. Examinando os quatro melhores preços
foram percebidas estas não conformidades em relação à nomenclatura correta de Marca, Fabricante e
Nome/�po de Ração:

1. Marca: Cibau Premium ( A marca é apenas “CIBAU”)

Fabricante: Farmina (Fabricante correta)

Modelo/Versão: CÃES ADULTOS (A especificação correta da Marca CIBAU que atende
como Super Premium é a “ADULT MAXI”, pois o termo CÃES ADULTOS é para idade)

NÍVEIS DE GARANTIA
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Umidade (máx.) 90g/kg(9%); Proteína Bruta (mín.) 260g/kg(26%); Extrato Etéreo (mín.)
140g/kg(14%); Matéria Fibrosa (máx.) 25g/kg(2,5%); Matéria Mineral (máx.) 75g/kg(7,5%); Cálcio (mín.)
8.000mg/kg(0,8%); Cálcio (máx.) 14g/kg(1,4%); Fósforo (mín.) 7.000mg/kg(0,7%); Sódio (mín.)
2.000mg/kg; Potássio (mín.) 5.000mg/kg; Sulfato de Condroi�na (mín.) 300mg/kg; Sulfato de Glicosamina
(mín.) 500mg/kg; DL-Me�onina (mín.) 2.500mg/kg; Taurina (mín.) 1.000mg/kg; Mannan-Oligossacarídeos
(mín.) 240mg/kg; Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 3.000mg/kg; Ômega 3 (mín.) 2.000mg/kg; Ômega 6
(mín.) 20g/kg; DHA (mín.) 450mg/kg; EPA (mín.) 350mg/kg. E ainda Suporte Ar�cular - Beta glucanas e
ômega 3 (EPA e DHA). sulfato de condroi�na, sulfato de glicosamina, extrato de yucca (mín. 0,025%).

2. Marca: ATACAMA (Marca Correta)

Fabricante: ATACAMA ( A Fabricante é a empresa SUPRA)

Modelo / Versão: ATACAMA SUPER PREMIUM – ( A denominação correta é “ATACAMA All
Breeds” com 27% de Proteína (mín)).

 

3. Marca: ROYAL CANIN (Marca correta)

Fabricante: ROYAL CANIN (Fabricante Correta)

Modelo / Versão: ROYAL CANIN ( Não existe este �po genérico. A dezenas de �pos de
ração porém da empresa a que mais se encaixa é a “Royal Canin Maxi Adult para Cães Adultos” é uma
Super Premium com apenas 24% de Proteína (mín)

 

4. Marca: Magnus

Fabricante: Magnus (Fabricante correta é a Adimax)

Modelo / Versão: quilograma (O produto que se encaixa no solicitado é a “Ração Adimax
Pet Magnus Super Premium para Cães Adultos” com 27% de Proteína (mín) )

Desta forma, visto todo o exposto, concluo que todas as marcas ofertadas atendem a
necessidade de nossos Canis, e são categorizadas como ração Super Premium, uma vez   que as
categorias de ração para cães classificadas como Super Premium podem possuir um “quantum” proteico
de 26% (mín.). Ainda temos que os demais níveis de garan�a das ração CIBAU - “ADULT MAXI" também
atendem as necessidades do pleito bem como as demais marcas analisadas. Desta  forma, sou do Parecer
que o PRODUTO CIBAU - “ADULT MAXI" ATENDE AS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS para uso dos canis da
PMRO. 

_______________________________________________

ANDERSON TEIXEIRA DE CARVALHO Cel PM VET

Chefe da Formação Sanitária do 4º BPM

Médico Veterinário Canil Central/4º BPM

 

Documento assinado eletronicamente por Anderson Teixeira de
Carvalho, Coronel, em 01/08/2019, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5
Abril de 2017.

Logo, verificado de pronto que o produto ofertado pela empresa CONNECTION IMPORTADORA, EXP. &
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, atende ao critérios do instrumento convocatório, e
atende as descrições conforme PARECER 1/2019/ PM (7120973), passamos a julgar o mérito do presente
recurso, tendo em vista o princípio da autotutela, vinculação ao instrumento convocatório,
indisponibilidade do interesse público, julgamento obje�vo e outros correlatos, o presente recurso
administra�vo.

 

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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V - DA DECISÃO

Diante do exposto, pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, a Pregoeira, consubstanciada pela
documentação anexada aos autos, pelas regras do edital e com base na legislação per�nente, opina pelo
recebimento do pedido ora formulado, considerando-se TEMPESTIVO, e no mérito, analisou as questões
pontualmente, para reafirmar a legalidade do certame e dos procedimentos adotados em prol de
princípios como legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, igualdade, vínculo ao
instrumento convocatório e julgamento obje�vo, julgando-o TOTALMENTE IMPROCEDENTE.

 

Submete-se a presente decisão à análise e apreciação do Senhor Superintendente Estadual de Compras e
Licitações.

Porto Velho (RO), 02 de agosto de 2019.

 

IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeira KAPPA/SUPEL

Mat. 300094012

Documento assinado eletronicamente por Izaura Taufmann Ferreira, Pregoeiro(a), em 02/08/2019,
às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 7152856 e o código CRC 462542A7.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0021.110208/2019-14 SEI nº 7152856

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Assessoria Técnica - SUPEL-ASSEJUR

  

Parecer nº 437/2019/SUPEL-ASSEJUR

Referência: Processo administra�vo 0021.0110208/2019-14 - Pregão Eletrônico nº 
164/2019/KAPPA/SUPEL/RO

Procedência: Comissão de Licitação KAPPA/SUPEL

Interessado: Policia Militar do Estado de Rondônia- PM/RO

Objeto: : Aquisição de ração canina adulto e filhote para atender os canis da Polícia Militar do Estado de
Rondônia

Valor es�mado: R$ 82.848,96 (oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis
centavos)

 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÕES E CONTRATOS.
Objeto incompa�vel com a regras exigidas
no edital. Diligências. Conhecimento.
Indeferimento.

 

I - INTRODUÇÃO

 

1. Trata-se de recursos administra�vos interpostos tempes�vamente pela recorrente TRICAT
PEÇAS PARA TRATORES LTDA (7028936), com fundamento no art. 4º, inciso XVIII, da Lei Federal nº
10.520/2002 e no art. 26 do Decreto Estadual nº 12.205/06.

2. O presente processo foi encaminhado a pedido do Senhor Superintendente para fins de
análise e parecer.

3. Abrigam os autos o Pregão nº 164/2019/KAPPA/SUPEL/RO.

 

II - ADMISSIBILIDADE

 

4. Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legi�midade,
fundamentação, interesse recursal, pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e
tempes�vidade, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

5. Foram apresentadas contrarrazões aos autos (7029295).
 



28/08/2019 SEI/ABC - 7340122 - Parecer

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8350779&infr… 2/4

III - DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE TRICAT PEÇAS PARA TRATORES LTDA (7028936)

 

6. A recorrente apresenta inconformismo com a decisão que classificou a proposta da
recorrida CONNECTION IMPORTADORA, EXP. & COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.

7. Afirma a recorrente que o objeto ofertado pela Recorrida não observou todos os requisitos
do Termo de Referência, no que diz respeito aos níveis de proteína exigido.

8. Desta forma, pugna pelo conhecimento e procedência do seu recurso, para reformar a
decisão da Pregoeira e desclassificar a proposta da recorrida.

 

IV - DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO DA LICITANTE CONNECTION IMPORTADORA, EXP. & COMERCIO
DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA (7029295)

 

9. Em suas contrarrazões, a recorrida CONNECTION IMPORTADORA, EXP. & COMERCIO DE
PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, defende que as alegações são infundadas, visto que o Termo de Referência
apenas demonstra as porcentagens que seriam DESEJADAS pelo órgão. Desta forma, o Termo de
Referência não impôs os níveis como obrigação.

10. Sustenta que nenhuma marca se encacharia totalmente nos níveis de garan�a propostos,
pois foram usadas várias marcas como referência.

11. Em contrapar�da, afirma a recorrida que o produto ofertado pela recorrente TRICAT
PEÇAS PARA TRATORES LTDA não atende todos os índices expostos no Termo de Referência e que o
seu CPNJ não contempla o fornecimento de produtos alimen�cios.

12. Assim sendo, pugna a recorrida pela manutenção da decisão que classificou sua proposta. 

 

V - DECISÃO DA COMISSÃO (7152856)

 

13. Compulsando os autos, verifica-se que a Pregoeira julgou TOTALMENTE  IMPROCEDENTE o
recurso interposto pela licitante TRICAT PEÇAS PARA TRATORES LTDA, mantendo a decisão
anteriormente proferida.

 

VI - PARECER QUANTO AOS ATOS PRATICADOS NA FASE RECURSAL

 

14. Verificados os requisitos de admissibilidade dos recursos administra�vos, quais sejam -
tempes�vidade, legi�midade e interesse -, passamos a análise dos atos pra�cados na fase recursal.

15. Inicialmente insurge a recorrente contra a classificação da proposta da recorrida
CONNECTION IMPORTADORA, EXP. & COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA, aduzindo que o
produto ofertado não atende os índices de proteína previstos no termo de referência.

16. Diante dos apontamentos realizados pela recorrente, a Comissão solicitou que a equipe
técnica da Polícia Militar se manifestasse sobre o recurso interposto pela empresa TRICAT PEÇAS PARA
TRATORES LTDA.

17. Em atendimento a essa solicitação, foi juntado aos autos o Parecer nº 1/2019/PM-
4BPM2CIACANIL (7120973), no qual a equipe técnica se posicionou da seguinte forma: 
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Sobre o recurso, em especial sobre os níveis de Proteína Bruta (min): 27-32% estabelecidos para
cães adultos e os de Proteína Bruta (min) 30 - 32% para filhotes, e que segundo a recorrente não
são atendidos pela vencedora, vale ressaltar que estes valores foram estabelecidos usando como
base as fórmulas de rações Super Premium que exis�am no mercado além de diversos outros
critérios nutricionais constantes do Edital. Ocorre que atualmente diversas rações alcançam a
categoria Super Premium mesmo com 26% de Proteína Bruta (min), pois a qualidade,
diges�bilidade e níveis de absorção desta proteína é que conta ao final. Outra consideração
importante é que na composição desejada este nível mínimo de um nutriente indicado não significa
que será o encontrado. Em regra nas análises os valores dão um pouco superior. O que ocorre é que
este valor serve de padrão para o MA e INMETRO poder avaliar a qualidade atribuída ao produto e
o mínimo que poderá ser encontrado. E também dificilmente uma única ração a�nge TODOS OS
CRITÉRIOS, mas a�ngindo a maioria destes e sendo SUPER PREMIUM já é possível a aquisição.

(...)

Desta forma, visto todo o exposto, concluo que todas as marcas ofertadas atendem a necessidade
de nossos Canis, e são categorizadas como ração Super Premium, uma vez   que as categorias de
ração para cães classificadas como Super Premium podem possuir um “quantum” proteico de 26%
(mín.). Ainda temos que os demais níveis de garan�a das ração CIBAU - “ADULT MAXI" também
atendem as necessidades do pleito bem como as demais marcas analisadas. Desta  forma, sou do
Parecer que o PRODUTO CIBAU - “ADULT MAXI" ATENDE AS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS para uso
dos canis da PMRO. (Grifou-se)

18. Por se tratar de assunto demasiadamente técnico, envolvendo conhecimentos específicos
do objeto da licitação, e que o quesito quanto ao objeto desejado foi elucidado de forma clara pelo
Médico Veterinário do Canil Central do 4º BPM (7120973), es�pulando que o objeto atende as
especificações desejadas, razão pela qual se posicionou no sen�do de não acatar os argumentos
levantados pela recorrente.

19. Dessa forma, é notório que os argumentos levantados pela recorrente se mostram
insuficientes para a reforma da decisão da Comissão.

20. Portanto, não se vislumbra a existência de mo�vo que enseje a desclassificação da
proposta da recorrida, tendo demonstrado que tem condições de cumprimento da oferta do produto nos
termos estabelecidos pelo Instrumento Convocatório e que atenderão a necessidade da Administração.

 

VII - CONCLUSÃO

 

21. Ante  o  exposto,   opinamos   pelo   conhecimento   do   recurso   e  
pela   manutenção  da  decisão da Pregoeira, julgando da seguinte forma:

IMPROCEDENTE o recurso interposto pela recorrente TRICAT PEÇAS PARA TRATORES LTDA,
mantendo a classificação da proposta da empresa CONNECTION IMPORTADORA, EXP. &
COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.

22. A decisão foi fundamentada com base no disposto no art. 3° da Lei 8.666/93, que garante a
observância do princípio cons�tucional da legalidade, da igualdade, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos, ao selecionar a proposta que for mais
vantajosa para a Administração.

23. Encerrada a fase de julgamento dos recursos administra�vos, verifica-se que foram
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, dando-se oportunidade para contrarrazão.

24. O parecer dispensa aprovação do Procurador Geral do Estado, consoante determina o
art.9º, I da Resolução 08/2019/PGE/RO/2019/PGE-GAB.

25. Oportunamente, submeter-se-á o presente recurso à decisão superior, conforme previsto
no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, conferindo-se regular curso ao processo, de acordo com a legislação
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em vigor.

 

 

Porto Velho (RO), 15 de agosto de 2019.

 

 

Marília dos Santos Amaral

matrícula nº 300142338
 
 

Elida Passos de Almeida
Chefe da Assessoria de Análise Técnica

em subs�tuição
 
 

Lauro Lúcio Lacerda
Procurador do Estado

 

Documento assinado eletronicamente por Lauro Lucio Lacerda, Procurador do Estado, em
16/08/2019, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Elida Passos de Almeida França, Chefe de Unidade, em
16/08/2019, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marília dos Santos Amaral, Assessor(a), em 16/08/2019,
às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 7340122 e o código CRC 3C742CDF.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0021.110208/2019-14 SEI nº 7340122

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

Decisão nº 67/2019/SUPEL-ASSEJUR

À

Equipe de Licitação KAPPA

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2019/KAPPA/SUPEL/RO

PROCESSO: 0021.110208/2019-14

INTERESSADO: PM/RO

ASSUNTO: ANÁLISE DO JULGAMENTO DE RECURSO REFERENTE AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 164/2019

 

 

Em consonância com os mo�vos expostos na análise de recurso (7152856) e ao parecer
proferido pela Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO (7340122), o qual opinou pela MANUTENÇÃO
do julgamento da Pregoeira.

 

DECIDO:

Conhecer e julgar IMPROCEDENTE o recurso interposto pela recorrente TRICAT PEÇAS
PARA TRATORES LTDA, mantendo a classificação da proposta da empresa CONNECTION IMPORTADORA,
EXP. & COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.

Em consequência, MANTENHO a decisão da Pregoeira da Equipe/KAPPA.

 

A Pregoeira da Equipe/KAPPA para dar ciência às empresas e outras providências aplicáveis
à espécie.

   

Porto Velho (RO), 20 de agosto de 2019.

 

 

MARCIO ROGÉRIO GABRIEL

Superintendente/SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Márcio Rogério Gabriel, Superintendente, em
20/08/2019, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 7408784 e o código CRC DC2D3300.

Referência: Caso responda esta Decisão, indicar expressamente o Processo nº 0021.110208/2019-14 SEI nº 7408784

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

