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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL N.º 103/2017 

 

PROCESSO Nº 00657.11.07.611.2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Operação de Logística Integrada, para Prestação 

de Serviços de Recebimento, Armazenagem, Movimentação, Gestão de Estoques, Processamento de 

Pedidos, Separação, Conferência, Embalagem, Expedição, Distribuição e Entrega dos Produtos e Bens 

de Posse ou Propriedade das Secretarias de Saúde (SESAU), Educação (SEDUC) e de Administração 

(SECAD) da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

 

IMPUGNANTE: MÁXIMA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES EIRELI 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

No dia 16/11/2017 às 11h25min, deu entrada na recepção da Comissão Central Permanente de Licitação 

– COMPEL a impugnação ao edital do Pregão Presencial em epígrafe, portanto no prazo legal. 

 

PRELIMINARMENTE 

 

Em preliminar, ressalta-se 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 (ausência do documento de identidade do sócio que deu poderes 

para os outorgados representarem a empresa). O não preenchimento desses pressupostos ensejaria a 

sua rejeição de imediato.  Diante do exposto, a presente petição será respondida como esclarecimento. 

 

Subitem 23.7 do edital: 

 

23.7  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 

 

Item 9.2.3., alínea “f.4” (pág. 8 do edital) 

 

O edital determina no referido item, dentre outras coisas, que “nos atestados a licitante deverá comprovar 

sua capacitação técnica e operacional em prestação de serviços logísticos com volumes mensais em 

gestão de área com 7.800 m²...”. Muito embora existam justificativas técnicas para que seja 

disponibilizado pela licitante vencedora uma grande área de armazenamento e logística, principalmente 
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em razão do volume de produtos a serem manipulados diuturnamente, ainda assim a área exigida de 

7.800 m² mostra-se demasiadamente excessiva, já que de acordo com o eventual padrão construtivo do 

espaço disponibilizado, o volume de armazenagem poderá ser suficiente ou ainda maior do que o exigido 

no edital. tal afirmação é feita pelo fato que os modernos sistemas de logística seguirem um caminho de 

otimização de espaço através da verticalização da armazenagem. Isto quer dizer que os espaços 

construídos deixaram de ter necessariamente grandes extensões, trazendo o raciocínio oposto de que 

uma área de maior altura (pé direito), poderá ter não só a mesma capacidade de armazenagem, como 

também possibilitará um melhor manuseio e aproveitamento do espaço. Diante do que foi exposto, a ora 

impugnante consigna que a exigência deve se restringir a uma área disponível em metros cúbicos (m³), 

ou mesmo um número mínimo de pallets com padrão BPR. 

 

Item 9.2.3., alínea “h” (pág. 8 do edital) 

 

Nesta alínea exige-se a “comprovação de que a licitante opera um estoque mínimo de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais)”. Novamente a impugnante depara-se com uma exigência demasiadamente 

excessiva e sem qualquer embasamento legal. Antes de entrar no mérito propriamente dito deste item, 

se faz necessário estabelecer que a capacidade técnica exigida pelo órgão licitante não pode ultrapassar 

50% do objeto previsto no edital. Portanto, o que está a baila não é a exigência de um quantitativo, mas 

sim de que tal exigência não ultrapasse os limites estabelecidos pela lei, pelos órgãos de controle e pelo 

poder judiciário.  

 

Item 9.2.3., alíneas “i” até “v” (págs. 8 e 9 do edital) 

 

Constata-se nas referidas alíneas que há exigências de autorizações comuns e especiais para transporte 

e armazenagem de produtos relativos ao controle da ANVISA. Sem se olvidar da necessidade de tais 

autorizações, ver-se-á que as mesmas não irão comportar todas as rotinas logísticas a serem 

executadas pela futura contratada. De acordo com a legislação e demais regulamentos afetos a ANVISA, 

na ocasião em que uma empresa requerer a expedição ou renovação de um AE ou de uma AFE, deverá 

informar que tipos de operações irá executar, a fim de que todas sejam encampadas pelas autorizações.  

(...) Constata-se facilmente que a futura contratada irá executar com exceção da fabricação, importação 

e exportação, todos os demais atos constantes no rol das atividades previstas pela ANVISA.  Assim, 

mesmo sem querer acrescer exigências inoportunas ou desnecessárias, as quais poderiam frustrar o 

caráter competitivo do certame, não pode o edital omitir a relação pormenorizada de atividades a serem 

encampadas pelas autorizações. Diante do acima consignado e com base na legislação em vigor, deverá 

esta ilustre Comissão de Licitação adequar o edital, para fazer constar que além das atividades principais 

de transporte e armazenagem, que também sejam apresentadas as autorizações que permitam a 

distribuição e fracionamento dos produtos que exijam este tipo de controle pela ANVISA. 

 

Item 9.2.3., alíneas “x”, “y” e “z” (pág. 9 do edital) 

 

Sobre elas, as quais duas são relativas a apólices de seguros, e outra a uma prévia contratação de 

empresa para gerenciamento de riscos, conforme se verá a seguir, não é este o momento de se fazer tal 

exigência. Tanto as coberturas de contratos securitários, como também eventuais contratações de 
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empresas privadas para gerenciamento de riscos em processos de transporte/ distribuição de produtos, 

sempre levam em consideração a exposição ao perigo, o valor e o volume de produtos/ ou pessoas 

expostas ao mesmo, entre outras circunstâncias que servirão de base para a expedição da apólice e 

respectiva formação do preço da contratação. Assim, considerando o volume e o valor das mercadorias 

que farão parte do fluxo logístico no contrato a ser firmado com a Prefeitura de Camaçari, não há o que 

se falar na apresentação destes documentos ainda na fase da habilitação. Os mesmos deverão ser 

objeto de futura e específica contratação pela empresa sagrada vencedora do certame, que deverá então 

firmar tais contratos com base nas particularidades e especificidades dos serviços a serem executados 

com o município. Portanto, não que se falar numa contratação prévia e genérica, sem previsão efetiva 

dos riscos inerentes ao caso concreto, já que assim não for, fatalmente as companhias de seguro irão se 

recusar a pagar qualquer indenização prevista na apólice. (...) As exigências constantes nas alíneas “x”, 

“y” e “z” do item 9.2.3., deverão ser apresentadas na ocasião da assinatura do contrato pela licitante 

vencedora, e não como documento de habilitação, neste caso, equivocadamente considerado como 

qualificador técnico. 

 

Item 10.1., (pág. 27 do edital) 

 

Exige-se no referido item, que a contratada deverá ter em seu quadro de funcionários, dentre outros, 

“engenheiro de alimentos” como um dos responsáveis técnicos, devendo inclusive ficar disponível 

durante todos os dias e horários em que houver operações de recebimento, armazenamento, separação 

e expedição de alimentos. (...) Através da leitura das atribuições e funções de um engenheiro de 

alimentos, aliada ao objeto do presente certame, constata-se que não faz parte do escopo da futura 

contratação pelo município de Camaçari qualquer atividade ligada a cadeia de produção de alimentos 

industrializados. O que há é tão somente o recebimento, logística interna e distribuição destes alimentos, 

sem qualquer manipulação, envasamento, processamento, entre outras atividades que demandem a 

participação deste profissional. Assim, exigir ou manter esta exigência no edital fará com que a futura 

contratante e o município sejam onerados injustificadamente por um profissional deste quilate, que em 

nada servirá para execução dos trabalhos. 

 

DO PEDIDO 

 

1. Seja concedido efeito suspensivo ao processo licitatório até o julgamento da presente 

impugnação; 

 

2. Seja julgado procedente a presente impugnação para: 

 

a) Que seja excluído o item 9.2.3., alínea “f.4” (pág. 8 do edital), a metragem mínima de 

armazenagem de 7.800 m², devendo a mesma ser substituída pela unidade de medida em 

metros cúbicos de armazenagem (m³), por ser esta a que melhor se adequa a futura 

contratação; 

 

b) Que seja excluído o item 9.2.3., alínea “h” (pág. 8 do edital), a exigência na comprovação de 

que a licitante opera um estoque mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por 
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estar este valor totalmente fora da realidade contratual, não bastasse, servindo como um 

sério motivo para afastar a participação de um número maior de licitante; 

 

c) Que seja inserido do item 9.2.3., alíneas “i” até “v” (págs. 8 e 9 do edital), além da exigência 

de autorizações expedidas pela ANVISA para transporte e armazenagem de produtos, 

também a distribuição e fracionamento; 

 

d) Que as exigências constantes no item 9.2.3., alíneas “x”, “y” e “z” (pág. 9 do edital), sejam 

excluídas como documentos para habilitação das licitantes, e passem a ser exigidas só e tão 

somente pela vencedora do certame, cuja apresentação deverá ocorrer na ocasião da 

assinatura do contrato; 

 

e) Que seja excluído do item 10. (pág. 27 do edital), a exigência de que a futura contratada 

tenha em seu quadro de profissionais um engenheiro de alimentos, em razão de sua 

flagrante desnecessidade e consequente onerosidade. 

 

3. Mantendo-se as ilegalidades apontadas com o inesperado improvimento desta impugnação, 

desde já requer a remessa de cópia integral do processo administrativo para encaminhamento 

aos órgãos de controle interno com Ministério Público e/ou Tribunal de Contas, na forma prevista 

no artigo. 113, § 2º da Lei 8.666/93. 

 

DO JULGAMENTO 

 

Considerando que esta Administração, antes mesmo do julgamento da presente impugnação, retificou o 

edital alterando parte de suas previsões, atendendo ao quanto entende necessário corrigir, resta a 

presente impugnação prejudicada com relação a tais pontos, sendo julgada improcedente com relação 

aos demais. 

 

DA DECISÃO 

 

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

dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu não conhecer da impugnação 

apresentada, para no mérito, acatar como pedido de esclarecimento e julgar IMPROCEDENTE a referida 

petição, mantendo todas as condições do Edital e mantendo a data de abertura. 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 07 de dezembro de 2017. 

                                                                                                                                                                                                 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em 
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Pregoeira 
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Apoio 
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