
 
 

RESPOSTA A RECURSO INTERPOSTO 

 

Pregão Presencial nº. 152/2021 

Processo Licitatório nº. 645/2021 

Recorrente: Super Cesta Básica de Alimentos 

 

O Município de Nova Lima publicou edital de licitação cujo objeto é “Eventual 

aquisição de 4.900 unidades de Cesta de Natal e Kit Natalino para presentear os 

Servidores Públicos do Município de Nova Lima”. 

 

Em conformidade com o descrito no preâmbulo, a primeira sessão pública para 

recebimento dos envelopes foi devidamente realizada às 10:30 horas do dia 

09/11/2021. 

 

Após a divulgação do laudo de avaliação das amostras do primeiro colocado, que foi a 

licitante Global Atacado e Representação, na segunda sessão pública realizada às 

13:30 horas do dia 23/11/2021, a licitante Super Cesta Básica de Alimentos 

manifestou intenção de interpor recurso. 

 

No dia 26/11/2021, a representante legal da referida licitante, Sra. Soraya Aparecida 

Rios Alves, apresentou as razões do recurso alegando, em apertada síntese que, “o 

item aprovado “Salame tipo italiano - embalagem mínima de 100 gramas” não atende 

às especificações do edital.”. 

 

Ao final, pugna “sejam recebidas as presentes razões do RECURSO, conhecidas e 

providas as mesmas, por conseguinte, desclassificando a empresa Global Atacado e 

Representação Eireli, tendo em vista que o salame da marca  Aurora não é do tipo 

“italiana”. 

 



 
Esse recurso é da análise das propostas, e visa atender ao contraditório e à ampla 

defesa. 

 

A empresa Global Atacado e Representação apresentou contrarrazão, na qual alega 

que “o salame da marca Aurora contém exatamente os ingredientes acima elencados” e 

“que em licitação passada, o mesmo licitante/recorrente forneceu este item com a 

mesma marca por nós cotada”.  

 

Face aos argumentos apresentados, a Pregoeira do Município de Nova Lima, 

designada Portaria nº 1.740, de 25 de outubro de 2021, no exercício da competência 

que lhe confere a Lei Federal nº. 10.520/2002, tempestivamente, julga e responde o 

recurso interposto, nos seguintes termos: 

 

Quanto às alegações trazidas pela recorrente como se referem às características do 

item licitado, para aclaramento da situação, foram encaminhadas ao setor requisitante 

para análise e emissão de parecer técnico, que, na pessoa da Nutricionista Sra. Tatiane 

de Oliveira, concluiu pela improcedência nos seguintes termos: 

 

 

[…] 

 

 



 
Haja vista o posicionamento apresentado pelo setor requisitante, esclarecendo os 

motivos pelos quais considerou que a amostra atendeu às especificações do edital, 

decido conhecer do recurso interposto, para no mérito, julgar improcedente o pleito da 

recorrente Super Cesta Básica de Alimentos. 

 

Submeto a decisão à autoridade superior. 

 

Nova Lima, 30 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

Érica Alves Pereira 

Pregoeira 



 
Prefeitura Municipal de Nova Lima 

Processo Licitatório nº. 645/2021. 

Pregão Presencial nº. 152/2021. 

Recorrente: Super Cesta Básica de Alimentos 

 

No dia 26/11/2021, a representante legal da licitante Super Cesta Básica de 

Alimentos, Sra. Soraya Aparecida Rios Alves, apresentou as razões do recurso em 

desfavor da decisão lavrada na “Ata de Reabertura Pregão 152/2021” alegando, em 

apertada síntese que, “o item aprovado “Salame tipo italiano - embalagem mínima de 

100 gramas” não atende às especificações do edital.”. 

 

A licitante Global Atacado e Representação apresentou contrarrazão, na qual alega 

que “o salame da marca Aurora contém exatamente os ingredientes acima elencados” e 

“que em licitação passada, o mesmo licitante/recorrente forneceu este item com a 

mesma marca por nós cotada”. 

 

Com fundamento nas razões técnicas apresentadas pelo setor requisitante, a Pregoeira 

manteve sua decisão. 

 

Assiste razão à Pregoeira, haja vista que: 

 

a) Após a avaliação da amostra do produto e da ficha técnica apresentada pela 

empresa recorrida, restou comprovado pela Nutricionista que o produto possui a mesma 

formulação de ingredientes e atende as especificações do edital; 

 

b) Foi realizado contato pelo SAC da empresa Aurora Alimentos, pelo telefone 

0800113500, sendo que a funcionária do setor técnico informou à Nutricionista que o 

produto se enquadra como um produto do “Tipo Italiano”, ainda que não haja a 

expressão "Salame do Tipo Italiano” na embalagem primária; 

 



 
c) Em licitação passada, com descritivo idêntico, a recorrente forneceu essa mesma 

marca e os mesmos ingredientes, conforme prova o(a) proposta anexo(a), do Processo 

Licitatório nº. 630/2020 – Modalidade nº. 266/2020. 

 

 

Decisão: Isto posto, acolho as razões da Pregoeira e julgo improcedente o pleito da 

recorrente. 

 

Cientifique-se e cumpra-se os atos decorrentes. 

 

Nova Lima, 30 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

Prefeito Municipal 

João Marcelo Dieguez Pereira 

 

 



 
Nova Lima, __ de __________ de ____. 

 

Ao Sr(a). __________ 

 

Sócio(a)/Proprietário(a) da empresa: __________ 

 

Prezado Senhor(a), 

 

Comunicamos a Vossa Senhoria que o recurso interposto pela licitante Super Cesta 

Básica de Alimentos, foi julgado improcedente, conforme cópia da decisão em anexo. 

 

Atenciosamente, 

Pregoeira 

 

Encaminhar para todas as licitantes, inclusive para a recorrente. 

 


