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CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°: 5.048/2017
CREDENCIAMENTO N.º 03/2017
DECISÃO ADMINISTRATIVA

Tramita nesta Central Permanente de Licitação o processo em epígrafe,
objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, direcionado aos alunos da rede municipal de ensino de São Luís, para o
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme especificações
contidas neste Edital.

Seguindo-se

os

trâmites

determinados

no

Edital,

após

análise

de

compatibilidade das propostas apresentadas, determinadas as entidades classificadas, passou-se à
fase de amostras, de responsabilidade da SEMED, que encaminhou a esta pregoeira o resultado da
avaliação.
As amostras foram apresentadas pelas entidades e avaliadas no dia 19 de junho
corrente, por representantes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – COMAE; das
Escolas Comunitárias; Conselho Municipal de Segurança Alimentar – COMSEA e da SEMED.
A Secretaria Municipal de Educação – SEMED responsável pela organização da
avaliação, utilizou a planilha “Dentro e Fora” proposta/desenvolvida pelo FNDE, como
instrumento de análise.

Ocorre que em análise à documentação de avaliação das amostras, observamos
os seguintes pontos:
1 – Algumas planilhas de avaliação apresentam a indicação do número do
fornecedor, rasuradas;
2 – Algumas avaliações apresentaram notas diversas/divergentes para um
mesmo atributo;
3 – Não restou claro qual seria a nota de avaliação combinada para “Dentro” e
“Fora”;
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4 – A quantidade de avaliações não foram uniformes nem para todos os gêneros,
nem para os mesmos gêneros, havendo alguns gêneros de determinadas entidades que não tiveram
análise registrada.

Diante de tais fatos, cabem as seguintes considerações:

A apresentação de amostras em procedimentos administrativos deve ser pautada
pelos Princípios da isonomia e do julgamento objetivo – Artigos 3º, “caput”, e 15, § 7º, da Lei nº
8.666/93.
A análise das amostras se deu através de instrumento de fácil manuseio e
preenchimento, onde, apesar do critério indicativo de nota para aprovação na “avaliação
combinada” não ter restado claro, poderia ser devidamente registrado que os avaliadores foram
informados sobre tal, quando da capacitação pelo nutricionista.
Assim, o critério objetivo da “nota de corte” pode ser reconhecido na análise de
amostras realizadas, não se podendo atribuir o mesmo reconhecimento ao critério da isonomia, pois
houve distribuição irregular de avaliações tanto para os diversos gêneros avaliados, quanto para os
mesmos gêneros, de entidades diversas.

A Constituição Federal prevê, no seu art. 37, XXI, a contratação de obras,
serviços, compras e alienações mediante a observação do princípio da isonomia, assegurando a
todos os concorrentes a igualdade de condições. A obrigatoriedade da aplicação do princípio é
reiterada no art. 3o da lei 8.666/93.
O princípio da isonomia pode ser considerado como um instrumento regulador das
normas, para que todos os destinatários de determinada lei recebam tratamento parificado.
Todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um específico
processo licitatório devem ser interpretados à luz do princípio da isonomia, o qual não objetiva a
proibição completa de qualquer diferenciação entre os candidatos, pois essa irá ocorrer
naturalmente com a seleção da proposta mais vantajosa à administração pública, sua verdadeira
aplicação é a vedação de qualquer discriminação arbitrária.
Assim é obrigação da administração pública não somente buscar a proposta
mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu à todos os concorrentes aptos a
mesma oportunidade.
Por tais fatos e considerando restar claro o descumprimento ao princípio da
isonomia, determino a anulação da avaliação de amostras ocorrida no dia 19 de julho
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corrente, devendo ser realizado novo processo de apresentação de amostras e análise, em data
a ser definida, devendo serem observados os seguintes itens:
1 – A análise de amostras deverá ser realizada de forma a garantir que todos os
gêneros, de todas as entidades, sejam avaliados pela mesma quantidade de pessoas, garantindo, ao
menos, cinco avaliadores para cada gênero;
2 – As planilhas de avaliação não poderão conter rasuras na indicação da
entidade fornecedora, nem das notas;
3 – Cada atributo da avaliação somente poderá conter uma nota, que ao final irá
compor a “avaliação combinada”;
4 – Deverá ser garantido que ao menos uma das notas seja considerada “FORA”
do padrão, sem que o gênero da entidade seja desclassificado;
5 – O nutricionista responsável pelo acompanhamento das análises, deverá
realizar avaliações de minerva; caso determinado gênero alimentício não venha a atingir pontuação
mínima para ser considerado “DENTRO” do padrão estabelecido no Edital, e considerando que os
avaliadores são pessoas sem formação técnica específica, trabalhando de forma mais subjetiva, a
avaliação realizada pelo nutricionista virá a substituir a avaliação que tiver as menores notas
atribuídas ao gênero.

São Luís (MA), 24 de julho de 2017.

Wilma Freitas Rodrigues
Membro CPL
Relatora

ALEXANDRE SOUZA FARIAS
Membro

IGOR SANTANA NEIVA COSTA
Membro

____________________________________________________________________________________
Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís/MA

