
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23350.002139/2019-31 
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO. 
RECORRENTE: PEJOTA PET SAÚDE ANIMAL LTDA ME  
RECORRIDA: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA 
 

Tratam os autos do pregão eletrônico, sistema de registro de preços para 
eventual aquisição de insumos agrícolas e materiais de expediente.  

I. DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por PEJOTA PET SAÚDE 
ANIMAL LTDA ME no uso do direito previsto no art. 26 do Decreto 5.420/2005, em face 
da decisão que declarou vencedora do Pregão nº 025/2019, item 30, a empresa 
FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA. A recorrente aduz, em síntese, a ilegalidade 
da decisão recorrida, defendendo a desclassificação desta. 

Concedido igual prazo para contrarrazões, a recorrida não apresentou 
impugnação ao recurso. 

 
II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

O pedido deve ser recebido diante do cumprimento dos requisitos de 
admissibilidade, dentre eles o da tempestividade, consoante dispõe o art. 26 do Decreto 
5.450/2005, autorizando deste modo a apreciação desta agente das questões de fundo 
suscitadas, assim como deverão ser motivados, com indicações dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, consoante dispõe art. 50, Inciso V da Lei 9.784/99. 

Neste sentido, passa-se, à análise do mérito. 

III. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

Alega a recorrente, que a empresa FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA 
ofertou a ração SUPRA ATACAMA e tal marca não atende as exigências do Termo de 
Referência, anexo I do Edital 025/2019. A empresa PEJOTA PET SAÚDE ANIMAL 
LTDA ME expõe:  

A empresa FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA ofertou produto 
da marca SUPRA ATACAMA para o item 30 que é incompatível com 
as exigências mínimas e máximas determinadas do Edital. Segue 
breve comparação: SUPRA ATACAMA - Umidade (máx) 100 g/kg 
(10%); Proteína Bruta (mín) 280 g/kg (28%); Extrato Etéreo (mín) 
180 g/kg (18%); Matéria Fibrosa (máx) 40 g/kg (4%); Matéria 
Mineral (máx) 90 g/kg (9%); Cálcio (mín) 10 g/kg (1%); Cálcio 
(máx) 18 g/kg (1.8%); Fósforo (mín) 8000 mg/kg (0.8%); Ômega 
3 (mín) 4000 mg/kg; Ômega 6 (mín) 20 g/kg; Potássio (mín) 7000 
mg/kg; Glicosamina (mín) 240 mg/kg; Condroitina (mín) 160 
mg/kg; Saponinas (mín) 4,8 mg/kg.  
O produto extrapola o limite máximo exigido de matéria mineral 
(Edital exige máximo 8%, Supra Atacama possui 9%) , também 
extrapola limite máximo de Calcio ( Edital exige máximo 1,6%, 
Supra Atacama possui 1,8%). Ainda na composição básica não 
possui milho, não possui gordura suína, óleo de peixe, entre outros 
vários componentes exigidos no TR que a ração não possui, sendo 
de qualidade inferior a exigida. Sendo assim, o produto ofertado 
pela empresa FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA não está de 



acordo com as determinações editalícias. Dessa forma, 
compromete-se a isonomia da licitação. 

 

Pede ao final a desclassificação da empresa FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA e 
a classificação de sua empresa, até então classificada em segundo na ordem de lances. 

IV. DAS CONTRARAZÕES 

A empresa FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA não apresentou 
contrarrazão.  

 
V. DA FUNDAMENTAÇÃO 

1. ANÁLISE DO RECURSO 

Inicialmente informo que a execução do certame seguiu a todos os preceitos 
legais, que norteiam a contratação pública, e que as decisões tomadas foram de cunho 
objetivo, técnico e impessoal, levando em consideração a Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, 
Decreto 5.450/05, Instrução Normativa n° 05/17/SLTI/MPOG, e demais legislações 
correlatas. 

 
Importante ressaltar que os membros da comissão de licitação desenvolvem 

suas funções de forma ética, isonômica e eficiente em todas as fases do certame. 

Com efeito, é de salientar que o procedimento licitatório visa garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhe são correlatos. 

Os percentuais (mínimos e máximos) foram analisados e ponderados pelos 
responsáveis no setor demandante da Instituição. Tanto o Coordenador do Centro de 
Formação e Treinamento de Instrutores de Cães-guias quanto o Veterinário responsável 
por esses animais checaram a composição da marca ofertada pela empresa FRANCINE 
GIANA GUIDO E CIA LTDA e afirmaram que a marca SUPRA ATACAMA contempla os 
níveis de garantias necessários para suprir a alimentação dos cães, sendo que os 
índices que diferem do expressado no Termo de Referência são de pouca divergência 
e não provocarão alterações na nutrição e/ou saúde dos animais. 

A descrição do objeto, conforme edital, consta:  
 

Níveis de garantia desejáveis: proteína (mínimo) 24% / extrato etéreo 

(mínimo) 14% /umidade (máxima) 10%% /matéria fibrosa (máxima) 4,5% / 
matéria mineral(máxima) 8% / cálcio (máximo) 1,6% cálcio (mínimo) 0,8% / 
fósforo (mínimo) 0,5%  .  

 

  Considerando que as porcentagens estipuladas para os níveis de garantia são 
desejáveis e não obrigatórias, considerando que o excesso de rigor restringe a 
concorrência, considerando a posição do veterinário responsável, entendemos que a 



marca ofertada atende a demanda sem nenhum prejuízo aos animais, sendo a ração 
SUPRA ATACAMA a proposta mais vantajosa para a Administração.  
 
VI – CONCLUSÃO 

No uso das prerrogativas de segurança da Administração Pública e diante dos 
documentos juntados com as consultas efetuadas, CONHEÇO, mas NEGO 
PROVIMENTO ao recurso apresentado, mantendo a empresa FRANCINE GIANA 
GUIDO E CIA LTDA vencedora do item 30 do certame supracitado. 

Encaminhe-se à Autoridade Superior 

Registrada eletronicamente. Publique-se. 

 

Camboriú (SC), em 04 de Dezembro de 2019. 

 

TELMA ZANLUCAS SALGADO 
Pregoeira Oficial 

Portaria n° 060/2019/GDG/IFC-CAM 
 


