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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERALDO ESTADO
SUPERIIHENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FlNANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, SUPRIMENTOS, CONTRATOS E CO]'l,'VtNIOS

PROCESSO N.":
REFERÊNCIA:
RECORRENTE:

201611867000249
Pregão Eletrônico n" OI/2016-COE
Cmzciro do Sul Comercial LIda-ME

JULGAMENTO DO RECURSO

Trata"~e de apreciação do recurso impetrado pela empresa Cruzeiro do Sul. .
ComeITial Ltda-ME, CNPJ sob o n' 04.765.359/0001-00, doravilllle denominada

simplesmente RECORRENTE, contra a decisão do Pregoeiro, em que declarou

vencedora do item 01 (Café TorradolMoagem Fina- Pacote cf5ÚOg) do Pregão Eletrônico

n° OI12016-CGE, no dia 02.08.2016, às 09:30h;\a' empresa Sarai\'K Distribuidora,
EIRELI-ME, CNPJ sob o n" 03.R18.333/0001-tO, Ilos tennos "apresentados no

expediente lançado às fls. 2051215?- // ....•

ft,,</
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

"'. /""\" / ."Nos termos dtatuídos no subitem"Í2:L, do Edital de Licitação do Pregão

Eletrônico n° .0Iimê(lF., e~ eo_~sonância'{or:'o disposto no art, 13. meiso XXXI. do
.I ...- A'" "./ "

Decreto Estadual n° 7.46812DI1, após a declaração do vencedor, qualquer licitante poderá

mallifesta~-se' qllllllto ,a1n(~~çã}.de i~-rpor reeurso eontra a decisão do Pregoeiro.'.- ..
expondo-i; e~ eampo Pró/fiO &0\istema, devendo, eneaminhar em até 03 (três) dias as-,,-~~\. .•...,.~- /
n,zves ue sua msauslaçao. /

. ',"-",/
..-

<Com efeito, obsena-se que o recorrente obedeceu os prazos estabelecidos
. , ' \
'\ \ no Edital da e l'.icitação, ou seja, manifestou sua intenção motivada de interpor reeur~o,,'- .
,de!!!!? ~s~1O (dez) minutos concedidos após a efetiva declaração do vencedor,

àpresentando, logo em seguida, tempestivamente, no dia 05.0M.2016, as razões que

ensejaram sua insatisfação (fls. 20512015). Assim, conheço o recurso, e consubstanciado

nas atribuições alçadas pelo art. 8", inciso XVI, do Decreto Estadual n° 7.46812011. passo a

manifestar-me no prazo estabelecido.

ContTúI.do<i.-C~ral do E,lado, Ruo S2".400_ Paláuo Pedro Lodovlro Te,,,,ir •• 3° Rnd•• , Sei", Sul
CF.P: 741l1~ _ ('•• ia,,;" _C;",j, _ FQnco(0<><62)3201.5306



lrechos do recurso.
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2. DAS RAZÓES DA RECORRENTE

Em síntese apertada, registra.se que o recorrente em seu arrazoado alega o

descumprimento da exigência estabelecida na planilha aposta no item 3 do Termo de

Referência (Anexo] do Edital), especificamente em relação a não compatibilidade do,
produto indicado, pelo proponente declarado vencedor, de marca Ouro Negro, tendo em

vista que o mesmo possui a moagem média e não a.-~oagem fina, conforme apl.lHlção do
. "

teste especifico de Granulornctria do Café, reali~ pelu Nú_~o Gloh8.1de Análise c
Pesquisa (11$. 210/211). subscrito pela Df' GiselÚt Campos-CRF/MG 15.066. vejamos

" '" ,
[I /1 /) ..
Poi, bem, o Termo de Referência é absolutamenle cl.ro ao exigir eaf~ com
MOAGEM FINA, sendo o Láudo Técnico igualmente cristalino ao dassít,c.r a
moagem do cate Ouro'Neb'fOcomo MOAGEM MtDlA.
Re,ta 'destarte. defuonstrada de forma inequiw>ca a inadequaç~o do produto
ofertado'em ")Iaçao às nigências técnico, objdiu, pelas quai, a proro'la deve
ser julgad~;Yeja, ,enhor Pregoeiro, que além do Laudo Técmco Junlad(l, a

./ ~ -'Própria ';'mbalagem do próÍlu«{ registra a moagem do café co~o média,

/;

conforme se'pode conferiino Anexo 111.

, "",,,"/
I Com vislat:'ref~içar sua..~argumentações, além de acres~enl.arçomo anexo

" .". '.'
do expediente parte da "Nor~{} de Qualidade Recomendável e Boa,I' Prú/icas de

'\ \ L-.-
Fabricução' de 'Café.l'TormdoFeln Grão e Cafés Torrudo,I'e Moídos", extraída do site da/ ',- .1// AssOciaçãoB~sil~jrã ãafndú~tria de Caré (ABIC). a qual indica a metodolob'Íaulilinda

I { para a classificação da moagem do café, definida com base na perçentagem de retenção em

pçneiras gr~ulométriças, colacionou. de forma elucidativa, também, imagens de um

,-' ~~a~/duto ofertado à CGE.

,- . - 3. DAS CONTRARRAZÕES

Não foram apresentadas.

Conlrol.doria-Gerdl do E'!<ldo. Rua fI2""400 - fulácio Pedro LudovlCD 'lei,,,"-', ~o""Ja" S<h"Sul fPL
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4. DA ANÁLISE DO MÉRITO

Inicialmente, anota-se que a tmidadc requisitante desta COE. estabeleceu os

requisitos necessários à aquisição dos produtos objeto do presente Pregão. Com efeito,

eS5a5exigências foram estatuídas na planilha aposta no item 3, do Tenno de Referência

(Anexo [ do J-<::dital). Outrossim, especificamente em relação ao item 01 (café), exigiu-se,

que o produlo ofertado deveria conter a correspondente certificação do Programa de

Qualidade do Café da ABIC, ou, alternativamente: o' atesto d~Aúalidade. comprovado

através de Laudo de Avaliação do Cale e de LaU(lo',de Microscópia do Café, emitidos por

Labor"tório ~~pecialú.ado,senão vejamo~: \ ::.:"""-. /~

-"" «<-(ll_CAFt_torrado, moagem fina, embalagem tipo tijolo, embalagem de 500 Gr,
qualidade'!uperiur, a mar<a dev,,'pO",uir C.rtilicado do PQC - Prugr~m~ d~
Qualidíd. d. Café, d~ ABIC;.m' I'leD~..alidad., ou Laudo de ovolia<;iiodo
cafétcmitido I'0r laboritório 'õspocilllizado, com nota d~ Qualidade global
mínima d. 6,(1POilIOS' m,hima de 7,2 na [scala Sensorial do Café c laudo
de '~n:ilf,e de,miero""opi~ du ,café, com t"ler~ncia d. nu m:i>imo 1% d.
imp"r.za, i£m v~lidad. d. li m~,es • partlTda entrega relu ti>me<edor,"om

~ .• regIStro e~.d.ta de fubricol'àô e volidode esrnmpodas no rótulo do emb.l'gem,
/ .-~ (sem grifo no origÍllilI) / /

/ . A. "..••., _' .

( {Em que peS{;ill{~igênJa~,~ proponente dedarado venc~dor, apre>~ntoua
Ll ,/ ',.,

esta CGE'a proposta cl.mercial, a' qual indica o café de marca Ouro Negro (11.152), e

/ainda; testit~'expressameni n~ bojo daquele documento, o atendimento de todas os
• _ ' -............/ ."'7I .''requisitos do Term~ de"";-R~fáência(Anexo 1 do Edital), remetendo, tamhém, cópia do,f Certificado dêAnúlise n° 19.694/16-Sensmial (11 155). evidenciando o atingimento da

\ \ escala 6.5 ~ll~s, c a eópia do Certificado de Análise 19.694/16 (fls, 156/157), relativo a
, , <

\,:.m.f:~s~~j,a!~~ "amostrado café de marca Ouro Negro, amho~emitido~ no dia 03/03/2016
e .válidos'até o dia 03.08.2017,

'- ..-

Com embargo, oportunamente, o recorrente infonnou que a moagem do cate

marca Ouro Negro do Triângulo Superior é média e não fina. como sustentado pela

Conlrol.doria.Gera! do Estado, Ruo 82 0,"400 _ Poládo P.dro Ludo"ico 'lo_ra, 3' ""dor, Setm SuL
CEP 74Ot5-90S _ G,,:.locl _ Goiás _ Fone: (Oxx6,;1) 3201.5356 dit--
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empresa Saraiva nistribuidora EIRELI-ME. CNPJ n° 03.818.333/0001-10. em sua

proposta comercial (fi. 152), ancorado no Certificado de Análise 17.694115 (fis. 210/2[1).. .-
inerenle aos testes de microscopia do produto, emitido pelo Núdeo Global de Análise e

Pesquisa (vigente até 29/1012016).

Não obstante, em consulta à Norma de Qualidade. Recomendável e Roa,

PrlÍliC(lS de Fahricação de Cafés Torrados em Grão e Café," Torrado," e Moídos' da
; , .

Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). é possível verificar ..que, a moagem do
, ~I"-'"

café é apllrada por meio do teste de granulometria. realizado "."com base na percenwgem

de reten,'iio em peneiras granulométricas n° 12,/15, iO,. 30 e fundo. em equipamento~. --"
eõpec(fic() com agitação por 10 minutos e reostato na posição 5. ou similar .. ", sendo

"$,ifi"d,emfi",midi/~7 t/ ..
Nestes tcrmos;":;café m~ Ouro Negro, não obtém a classificação de

'..,." "" J"

moagem exigida no Temo de .Referêilcia (Anexo.1 do Edital), como evidenciado no

próprio Certitkado.de'Análi;';19~_~;116 (fl7s.tS~115'7), emitido com esteio nas normas de

qualidade pa~etii-;:;;'da{ pela AHiC~m_a.vez '~ue o parâmetro de granulometria atingido
'd. d j-""d.P' .fldd.ã dI. dpela amostraJ o pro ut::.-e ~;tI)-e t~ ortanto, re uo a eC1So em que ee ill'el vence ora

do itcm :,01 (Café) <::do' Pr;gãÕ' Ektrõnico n" O1l2016-CGE a cmpresa Saraiva
l 'I. . ..

Distribuidora'EIRELI-ME, ENP J sob o n" 03.818.333/0001-10.;.:.: "'->'..:/
;; É a deCisão: salvo melhor juizo.

~\
) Goiânia, 12 de agosto*' 2016 .

. ~//.
~ 19orE. s e 'Bosso

Pregoeiro
Portarian" 16f2016-GAB/CGE

Disponível em: http.li"" ".ahic.com br/puhliqueime<ifa/Norma%20de%2Dqualfd.d •.o<lf, Ac."o cm, 11
d. agosto d. 20 16, às 14:05 h.
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