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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°: 11.460/2017
CREDENCIAMENTO N.º 02/2017
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 de escolas comunitárias e filantrópicas 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, sendo anuladas após análise realizada por esta Comissão, em que se verificou que o
critério da isonomia fora prejudicado.

Marcada nova apresentação de amostras para os dias 09 e 10 de agosto, foi
verificado no primeiro dia que três entidades, previamente classificadas, não compareceram.
A justificativa apresentada por representantes de duas das entidades faltantes –
também corroborada por alguns representantes de entidades presentes na nova apresentação de
amostras – foi de que a publicação invertida dos documentos de Aviso de Reapresentação de
Amostras e da Decisão Administrativa – de anulação das avaliações de amostra anterior -, levou-os
à engano.

Explica-se:

A publicação da Reapresentação de Amostras ocorreu no dia 26/07 e a
publicação da Decisão Administrativa – anulando as avaliações de amostras do dia 19/06 – ocorreu
no dia 01/08.
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Na Decisão, seguia a seguinte determinação:
“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 corrente, devendo ser realizado novo processo de apresentação de
amostras e análise, em data a ser definida, devendo serem observados os
seguintes itens”

As entidades alegam que como a Decisão Administrativa informava que a data
da nova apresentação de amostras seria definida, entendeu-se que as datas anteriormente
informadas no Aviso também teriam sido canceladas.

Diante dos fatos acima, ponderando pela simplicidade de muitos dos
participantes desse certame, que via de regra não possuem nenhum outro contato com
procedimentos licitatórios, não estando assim acostumados aos seus termos e protocolos;
ponderando ainda pela confusão causada pelas publicações fora de ordem cronológica, a Comissão
decide por permitir às entidades que não compareceram à Reapresentação de Amostras do dia
09/08, que a façam em sua integralidade no dia 10/08, ou seja, as entidades faltantes poderão
apresentar no dia 10/08 todos os gêneros alimentícios que estão discriminados em suas
propostas de venda.
São Luís (MA), 09 de agosto de 2017.
Wilma Freitas Rodrigues
Membro CPL
Relatora

ALEXANDRE SOUZA FARIAS
Membro
IGOR SANTANA NEIVA COSTA
Membro
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