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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

PREGÃO N.º 126/2017(PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cesta básica que compõem o suporte nutricional do 
Programa de Complementação Alimentar para atender indivíduos portadores de tuberculose, 
hanseníase, pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) e doenças oncológicas em tratamento, pacientes 
com desnutrição grave e portadores de patologias com aumento de demanda nutricional ou em situação 
de risco ou agravo nutricional, acompanhados na rede de atenção básica da Secretaria de Saúde do 
Município de Camaçarí-Ba. 
 
DATA DE ABERTURA: 08/03/2018 
 

RECORRENTE: GMX COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME 
 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/03/2018 às 10h48min, a  Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 

PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não foram apresentados o 
contrato social e identidade do sócio que nos subscreve. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 24.7 do edital: 
 

24.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 

DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante GMX COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME:  
 
"Registre-se de plano, que a Impugnante, como empresa especializada no ramo de alimentício, detém 
total e irrestrita capacidade estrutural e tecnológica de oferecer os gêneros alimentícios necessários ao 
Registro promovido pela prefeitura de Camaçari, Bahia" 
  

"Com efeito, o exame acurado do edital revela situação que merece urgente reparo pela autoridade 
administrativa elaboradora do instrumento convocatório, pois cria óbice à própria realização da disputa, 
limitando o leque da licitação"  
 

"O exame acurado do edital revela que, não obstante o órgão licitante tenha se apoiado em requisitos 
usuais do mercado para garantir uma aquisição direcionada à "bens comuns do segmento alimentício", 
veio inserir no rol de especificações técnicas, exigência incompatível com os próprios limites impostos 
pela 8.666/93 — o que acaso não revista poderá cercear o direito de participação de inúmeras empresas 
interessadas" 
 

"Trata-se da exigência técnica especificada no Anexo II Modelo de proposta letra B C e D do edital que 
determina que, para fins de qualificação técnica das licitantes, Laudo Microbiológico e Laudo Físico 
Químico e Laudos Microscópico de laboratório qualificado da análise do produto do gênero alimentício 
ofertado pela licitante para o item / lote, com data de emissão a partir de 2017" 
 

"No entender dessa empresa, tais exigências, se não forem alteradas, não podem prosperar, uma vez 
que sua permanência ira inviabilizar a participação de diversas empresas neste certame, reduzindo 
injustificadamente, o caráter da competitividade do mesmo, o que acabará por gerar irregularidades e 
ilegalidades no procedimento" 
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"Ora, no presente caso, temos que é injustificável a exigência constante no campo de exigência B C D, 
de apresentação de Laudo Físico Químico LAUDO MICROBIOLOGICO E Laudo Microscópico de 
laboratório qualificado da análise do produto do gênero alimentício ofertado pela licitante para o item / 
lote, com data de emissão a partir de 2016, uma vez que o referido Laudo tem validade de 06 meses, 
conforme Resolução RDC no 12 de 02/02/2001 ANVISA" 
 

"Veja que o que se sugere a titulo de alteração do item é que seja considerado somente o Laudo 
coletado da amostra realizada pelo próprio contratante e ou que se aceite os Laudos que estejam no 
prazo de validade, emitidos em 2016. Cumpre salientar que o referido Laudo, tem validade de 06 meses, 
e tal alteração aumentaria inclusive a competitividade do certame" 
 

"Ademais, tendo-se em vista a data em que foi apresentado o Edital 22/02/2018, o próprio tempo 
necessário para obter a certificação configura verdadeiro obstáculo à participação em licitações, cujos 
prazos, no pregão, são ainda mais exíguos. Nesse sentido, cabe lembrar que no processo de 
certificação o processo de verificação de conformidade das normas exigem relatórios de produção, 
análise de laboratório ou outros dados, implicando, até mesmo, a realização de análises laboratoriais 
específicas pode durar meses" 
 
"Ademais, é sabido que o processo de certificação envolve a assunção de custos por parte da empresa a 
ser certificada o que, mais uma vez configura fator impeditivo à participação no Programa ou, pelo 
menos, altamente restritivo" 
 

"A carta magna, em seu art. 37, inc. XXI traz uma visível determinação no sentido de que os requisitos 
de capacitação técnica das licitantes sejam reduzidos ao mínimo possível. Como ilustremente registrado 
por José Cretella Júnior, "apenas serão admitidas exigências absolutamente necessárias para 
demonstrar que o proponente está preparado para executar o objeto da licitação" (In Comentários à 
Constituição Brasileira de 1988, ed. Forense Universitária, 22 ed., 1992, v. IV, p. 2249)"  
 

"...E infere-se, ainda, do artigo 32 que é vedado à Administração ultrapassar esses limites, por meio da 
inclusão de condições que restrinjam a participação no procedimento ou que maculem a isonomia das 
licitantes, verbis:  
 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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 lhes são correlatos. 
  
§1º É vedado aos agentes públicos: 
 admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou  
irrelevante para o específico objeto do contrato; 
 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 30 da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991.  

 
Interpretando as disposições do artigo 32 0 ilustre especialista na área de licitação, o doutor MARÇAL 
JUSTEN FILHO assevera: 
  

'Os dispositivos restantes, acerca da licitação, desdobram os princípios do art. 
32 que funciona como norteador do trabalho hermenêutico e de aplicação da 
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Lei das licitações. Nenhuma solução, em caso algum, será sustentável quando 
colidente com o art. 32. Havendo dúvida sobre o caminho a adotar ou a opção 
a preferir, o intérprete deverá recorrer a esse dispositivo. Dentre diversas 
soluções possíveis, deverão ser rejeitadas as incompatíveis com os princípios 
do art. 32'(in 'Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos', Ed. 
Dialética, 52 edição, fls. 54). 
  

De fato, a lei licitatória buscou a preservação do que realmente de procura atingir em uma licitação, 
impondo várias limitações de molde a evitar que exigências não previstas em lei acabassem por 
representar instrumentos de indevida restrição à liberdade de participação em licitação e desvio da 
igualdade entre os licitantes. Sobre o assunto, lapidar é a lição do ilustre administrativista Adilson Dallari, 
em sua obra, verbis:  
 

“A doutrina e a jurisprudência indicam que, no tocante à fase de habilitação, como o objetivo dessa fase 
é verificar se aquelas pessoas que pretendem contratar têm ou não condições para contratar (essa é a 
essência, isto é o fundamento), interessa para a Administração receber o maior número de proponentes, 
porque, quanto maior a concorrência, maior será a possibilidade de encontrar condições vantajosas.  
 

"Portanto, existem claras manifestações doutrinárias e já existe jurisprudência no sentido de que, na fase 
de habilitação, não deve haver rigidez excessiva; deve-se procurar a finalidade da fase de habilitação, 
deve-se verificar se o proponente tem concretamente idoneidade" 
 (...) 
 
DO PEDIDO 
 

 

A impugnante requer:  
 

"Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, esta Impugnante, requer, com supedâneo 
na Lei n2. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações vigentes, o 
recebimento, análise e admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado no assunto ora 
impugnado Campo de exigência B C D passando a ser considerado somente o Laudo coletado da 
amostra realizada pelo próprio contratante e ou que se aceite os Laudos que estejam no prazo de 
validade, emitidos em 2016- única forma de se recuperar a característica essencial da disputa, sem os 
graves indícios de direcionamento do certame. 
  
"Informa, outrossim, que na hipótese, ainda que remota, de não modificado o dispositivo editalício 
impugnado, outra situação seria a apresentação trimestral de laudo da qualidade dos produtos, emitidos 
por laboratório especializado e credenciado, compatíveis com o padrão estipulado pela ANVISA, Isso 
possibilitaria que aquele contratado de má-fé, que produz laudo satisfatório e submete uma amostra 
muito boa a fim de que o laudo seja satisfatório. Mas no decorrer do fornecimento, poderá entregar um 
produto de péssima qualidade" 
 
"Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de parecer, informando quais os 
fundamentos legais que embasaram a decisão do Sr. Pregoeiro"  
 

DO JULGAMENTO 
 
 

A Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado pelo setor 

requisitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os ditames 

legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
 

Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 

encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 

foi encaminhada a área técnica da Secretaria de Saúde de Camaçari, Coordenação de Nutrição do 

Departamento de Atenção Básica para avaliação da impugnação. Pelo Responsável foi dito: 
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"Em resposta ao questionamento da empresa GMX COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME, 

temos a esclarecer que a principal interessada em incentivar o caráter competitivo e não direcionador do 

certame é a comissão licitante, haja vista que quanto maior o número de empresas participantes, maior 

será a possibilidade da competição e negociação em busca do melhor preço/qualidade.  

O questionamento apresentado pelo licitante não procede, pois:  

A especificação do produto atende a necessidade do Programa de Complementação Alimentar, segundo 

a lei 8.666, art.15. As compras, sempre que possível, deverão: 

I – atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e 

garantia oferecidas; 

A apresentação dos laudos solicitados para cada item que se compõe o produto CESTA BÁSICA, é de 

suma importância para assegurar a qualidade do alimento, estando previsto na Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição – PNAN/2012, como uma de suas diretrizes - Controle e Regulação dos 

Alimentos como forma de garantir inocuidade e qualidade nutricional prevenindo risco a saúde. 

Considerando que a população a que se destina o produto descrito nesta licitação é de extrema 

vulnerabilidade, e portanto, mais exposta aos tipos de risco a que os testes podem acusar, se faz 

necessário a análise de todos os laudos solicitados. Diante do exposto, julgo como improcedente a 

impugnação da empresa"  

 
DA DECISÃO 
 
 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 

803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 

 

1. Receber a petição apresentada pela empresa GMX COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME  

para julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da 

representação da empresa. 

 

2. Julgar IMPROCEDENTE o questionamento, mantendo a data de abertura da presente licitação bem 

como o Edital nos termos em que foi publicado.  

 
É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 07 de março de 2018. 
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