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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 

 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de água mineral natural, própria para consumo humano, 

sem gás, acondicionada em copo com capacidade de 200ml, bem como, em garrafão retornável de 20 

(vinte) litros, incluindo entrega, para atender as necessidades de diversas Secretarias do município de 

Camaçari (BA). 

 

DATA DE ABERTURA: 10/02/2020 

 

IMPUGNANTES: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA., 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 LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA. 

 

Alega a impugnante o edital prevê exigências supostamente restritivas, indicando que há “cláusulas 

demasiadas, assim como exigências sem amparo legal, exigindo-se laudos de embalagens, lacres de 

copos de água mineral, exigência do item 11.3 sem referência com o objeto da referida licitação, prazo 

de entrega de 04 horas dos produtos, conflitando-se com o prazo estabelecido de 10 dias no próprio 

edital, o Município possui um centro logístico para recebimento conforme costa no edital, obrigação de 

que o promitente fornecedor possua deposito no município de Camaçari, cerceando dessa forma a 

participação no certame de empresas estabelecidas em outras localidades.” 

 

Nesse contexto, arrematou requerendo: 
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2.1 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA. 

 

Após análise, considerando que os tópicos de impugnação tratam de aspectos estritamente técnicos, o 

setor técnico competente foi instado a se manifestar, tendo emitido o seguinte posicionamento: 
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Ainda acerca da importância do laudos exigidos no edital, houve manifestação complementar através de 

profissional nutricionista, que asseverou: 
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Nesse contexto, considerando as razões apontadas acima, serão mantidas as exigências dos laudos 

estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

Contudo, em vista do posicionamento técnico que pretende ampliar a competitividade do certame, deverá 

o edital ser retificado, vez que será admitido laudo microbiológico da fonte da água emitido por laboratório 

credenciado / autorizado pelas instituições indicadas, em qualquer estado da federação, bem como 

excluída a obrigação prevista no item 9.1, alínea “h” do Termo de Referência, que estabelecia imposição 

a eventual empresa contratada de manter estoque do produto no município contratante. 

 

No que se refere aos itens 11.3 e 11.3.1 do edital, que previam exigências sem relação com o objeto da 

licitação, estes já haviam sido objeto de exclusão mediante errata publicada no portal de compras do 

município. 

 

As alterações, portanto, conforme indicado pela área requisitante, visam afastar qualquer tipo de 

direcionamento alegado, ampliando a disputa no certame e garantindo a aplicação dos princípios 

inerentes ao procedimento licitatório, quais sejam, a competitividade, isonomia e da busca a condição 

mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação interposta pela 

empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., devendo o edital ser 

novamente publicado em face da modificação acima retratada. 

 

Camaçari, 07 de fevereiro de 2020. 
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