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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 019/2019 (PRESENCIAL)  – COMPEL 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de alimentos perecíveis (Hortifruti: cebola, tomate, alho, 

coentro e cebolinha) destinados à alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino. 

DATA DE ABERTURA: 14/03/2019 

RECORRENTE: MIZAEL AQUINO RAMOS . Fica prorrogada a data de abertura do 

certame do dia 15/03/2019 para o dia 21/03/2019 ás 09h00, sendo reposto apenas o 

prazo de 6 dias uteis que já havia sido transcorrido .  

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura da sessão pública deste Pregão Presencial estava prevista para 14/03/2019 às 09:00. 

O art. 18 do Decreto 5.450/05 fixa em 2 dias úteis antes da data da sessão pública o prazo para 

impugnar o ato convocatório do pregão. Assim, é tempestiva a Impugnação em análise em face 

do seu protocolo em 07/03/2019. 

DO PEDIDO 

(...)
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(...)

 

(...)

 

... 

Pedido de Esclarecimentos: 
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DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante:  

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (A)  

alega que o item 23.6 “O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo e o 

seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.” É ilegal e 

infringe o paragrafo 3° do artigo 43 da lei 8.666/93 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECISÃO FUNDAMENTADA:  

Salientamos que a modalidade adotada para o referido certame é o pregão que é regulamentado 

pelo decreto 3.555/00 e pela lei 10.520/02. 

Dispõe o inciso XVIII do Art.11 do anexo I do decreto 3555/00 que regulamenta o pregão 

presencial: Art.11... XVIII- “o recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito 

suspensivo”. 

Ademais a Lei 10.520/02 em seu art. 4° inciso XIV. Prevê que o acolhimento do recurso 

importara a invalidade apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

Logo verifica -se não existe nenhum tipo de ilegalidade já que a modalidade do certame é o 

pregão que é regulamentado pelos dois dispositivos legais acima mencionados e não pela lei 

8.666/93 que regulamenta as modalidades como: tomada de preço, concorrência, convite 

concurso e leilão como prevê o art. 22. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (B)  

 

Alega que é irregular o item 25.8 do edital “O (A) Pregoeiro (a) poderá conceder aos licitantes o 

prazo de 02 (dois) dias úteis para juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação 

fática ou jurídica já existente na data da apresentação a proposta.” 

DECISÃO FUNDAMENTADA: 

 Dispõe o paragrafo 6° do artigo 27 da lei municipal 803/2007: “Como medida saneadora, a comissão 

poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada posterior de documentos, 

cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta.”  

Logo verifica -se não existe nenhum tipo de ilegalidade, uma vez que existe previsão legal, é valido 

ressaltar  que o município tem autonomia para legislar e complementar a legislação federal e estadual. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (C) 
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DECISÃO FUNDAMENTADA: 

Com base em resposta do corpo técnico da secretaria de educação informamos que será divulgada 

lista com endereço das unidades de ensino, nome do responsável pela unidade e contato telefônico.  

No tocante a estimativas de quantidade foi respondido pelo corpo técnico :”  Referente as quantidades 

de produtos entregues nas unidades de ensino ,informamos, que as quantidades são estabelecidas 

pelo cardápio mensal da alimentação escolar e informadas com antecedências, conforme prazo 

estabelecido no termo de referencia .E sabido que, o período letivo se estabelece durante 10 meses no 

ano, assim  entende se que os produtos seguiram os cardápios no período mensal ,em cumprimento 

aos 200 dias letivos .E a modalidade de licitação ,tipo registro de preço ,a administração publica não 

fica obrigada a compra o total dos produtos registrados, Deste modo não há também a obrigatoriedade 

de estabelecer ,antecipadamente , as quantidades a serem compradas mensalmente.” 

 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (D) 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: 

“(...) 
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”(...) 

Da contradição e dos pedidados de esclarecimento: 

Questionamento : (A) 

“Existe possivel contradição acerca do prazo para assinatura da ata de registro de 

preço após a homologação do resultado da licitação,entre os itens 14.1(02 dias 

uteis)e 16.1(03dias uteis );” 

  

RESPOSTAS FUNDAMENTADA: 

Houve um equivoco no ponto 14.1 quanto ao prazo da assinatura o mesmo será corrigido no 

edital, porém não implicara em dilatação do prazo de abertura visto que a informação não 

impedi a formulação da proposta. 

Questionamento : (B) 

“B) o item 8.6 do edital estabelece que deverão ser apresentados juntamente com a proposta 

de preço 1) os documentos constantes no anexo II, e 2) os dados do representante legal 

,conforme modelo de preço , e não há nela qaulquer menção a juntada de documentos ,bem 

assim o anexo VII, trata-se de modelo de declaração de ME , e não há nos demais anexos do 

edital modelo que atenda ao surgerido pelo item supramencionado;” 

RESPOSTAS FUNDAMENTADA: 

No item 8.6 alínea  A) como não há exigências deve se apresentar apenas a proposta.  
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Na alínea b) houve um equivoco quanto o numero do anexo que será corrigido no edital, porém 

não implicara em dilatação do prazo de abertura visto que a informação não impedi a 

formulação da proposta. 

 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina 

e nos dispositivos da lei 8.666/93, resolve JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

impugnação apresentada por MIZAEL AQUINO RAMOS . Fica prorrogada a data de abertura 

do certame do dia 15/03/2019 para o dia 21/03/2019 ás 09h00, sendo reposto apenas o prazo de 

6 dias uteis que já havia sido transcorrido . 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 13 de  março de 2019.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 

Santos 

Presidente/apoio 

 

Diego Manoel 

Oliveira da Paixão 

Pregoeiro 

 

Jussara de Oliveira 

Souza 

Apoio 

 

 

 

Maria José Nery Costa 

 

Apoio 

 

 

 


