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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

 

OBJETO: Aquisição de cestas de páscoa e peixes a ser distribuídos aos beneficiários 

do Programa Bolsa Familia, Bolsa Social e BPC, que estão sendo acompanhados 

através do CRAS, CONVIVER, CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e 

ADOLESCENTE APRENDIZ, pelo Serviço Social da Secretaria de Desenvolvimento 

Social do Município de Camaçari (BA). 

 

DATA DE ABERTURA: 10/02/2020 

 

IMPUGNANTES: MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa MARTIN DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS EIRELI - EPP, apresentou impugnação no dia 05/02/2020. 

 

Dessa forma, nos termos do item 20.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, a 

impugnação apresentada pela referida empresa foi tempestiva. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos da impugnação em apertada síntese, segue abaixo o 

posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 

 

 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DA MARTIN DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS EIRELI - EPP 

 

Alega a impugnante que o item 5 do objeto (feijão fradinho) não descreve o tipo, 

grupo e a classe do feijão, ao tempo em que o termo de referência exige 
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apresentação de certificado de classificação do mesmo produto, para que seja 

analisado o percentual de impurezas, matérias estranhas, etc. 

 

Asseverou também, acerca do item 4 (feijão carioca), que há exigência de que o 

referido produto seja “extra limpo”, gerando dúvida na licitante, vez que as 

embalagens do referido produto não versam sobre essa definição, de modo que, de 

acordo com o que define o Ministério da Agricultura, o limite de impurezas, matérias 

estrenhas e grãos atacados é medido pelo tipo do feijão exigido (tipo 1). 

 

Nesse contexto, arrematou dizendo que devem ser sanadas “as incoerências 

cometidas pelo elaborador do Edital e do Termo de Referência”. 

 

2.1 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA MARTIN DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS EIRELI - EPP 

 

Após análise, considerando que os tópicos de impugnação tratam de aspectos 

estritamente técnicos, o setor competente, através de profissional de nutrição, foi 

instado a se manifestar, tendo emitido o seguinte posicionamento: 

 

“Em resposta acerca da impugnação ao Edital da empresa 

MARTIN DISTRIBUIDORA em referência à licitação para 

aquisição de Cestas de Páscoa e Peixes a ser distribuídos aos 

beneficiários do Programa Bolsa Família, Bolsa Social, BPC, que 

estão cadastradas no CRAS, CONVIVER, CASA DA CRIANÇA, 

CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, 

cadastrados pelo Serviço Social de Desenvolvimento Social do 

Município de Camaçari/BA. Cumpre esclarecer que: 

Inexiste razão para prosseguimento da referida impugnação, 

uma vez que a descrição do Feijão fradinho, bem como o grau 

de sujidade do Feijão carioca, alegados pela impugnante, 

encontram-se respaldados pela legislação correlata, uma vez 

que a especificação destes, apresentada no Termo de 

Referência, se apresenta conforme regulamenta o certificado de 
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classificação, que constitui-se a partir da Instrução Normativa nº 

12 de 28/03/2008 / MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento”. 

 

Após análise, considerando ainda os esclarecimentos obtidos junto ao setor técnico 

requisitante, em que pese a preocupação com a qualidade dos produtos pretendidos 

pela Administração, o que é louvável, restou evidenciado que a impugnação ora em 

voga tratou de interpretação equivocada por parte da Impugnante, vez que, segundo 

a manifestação técnica, as especificações dos itens questionados (feijão carioca e 

feijão fradinho) estão de acordo com a regulamentação pertinente. 

 

Diante do exposto, não merecem ser acolhidos os argumentos firmados na peça 

irresignatória da Recorrente. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, o Pregoeiro e a equipe de apoio, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da 

Lei 10.520/02, do Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar 

IMPROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa MARTIN DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, mantendo-se inalterados os termos do edital. 

 

Camaçari, 07 de fevereiro de 2020. 
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