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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2018 – COMPEL 
 
OBJETO:  

 
Registro de preços para aquisição de Cesta Básica de Alimentos, Higiene e Limpeza,  Kit 
Enxoval para Recém-nascido destinado aos usuários atendidos pelos serviços da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES. 
 
IMPUGNANTE:  
 
RESECO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA  

 
 

No dia 17/12/2018, às 08h55min, o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, 
tempestivamente.  
 
 
PRELIMINARMENTE 

 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante 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. 
 
 
DOS FATOS 
 
 
Insurge-se a impugnante em breve síntese que: 
 
 
(...) 
  
 
 
 

Com efeito, exigir dos participantes a apresentação de laudo microbiológico em conformidade com norma que já não 

se encontra vigente representa injusta violação ao princípio da competitividade da licitação. 

 

(...) 
 
Assim, visando reestabelecer a legalidade no presente certame, se impõe, a toda evidência, a retificação do 

instrumento convocatório para fins de suprimir a exigência de laudos de análise laboratorial dos produtos integrantes 

do Lote 1 que tenha por norte as normas previstas na Resolução CNNPA n 12/78. 

 
 
 
(...) 
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DO PEDIDO 

Nessa toada, é que requer o impugnante seja recebida a presente impugnação, posto que tempestivo o seu 

manejo; e, no mérito seja julgada procedente para fins de determinar a supressão da exigência de laudos 
microbiológicos (baseados na CNNPA n. 12/78) para os itens constantes do lote 1 e, consequentemente, 

seja devolvido o prazo para recebimento dos envelopes na forma lei. 
 

 
DO JULGAMENTO 
 
 

 

Em resposta ao vosso pedido de impugnação do Edital de Pregão Presencial nº 0239/2018, 

referente á contratação de empresa especializada para o : Registro de preços para aquisição de 

Cesta Básica de Alimentos, Higiene e Limpeza, Kit Enxoval para Recém-nascido destinado aos 

usuários atendidos pelos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 

SEDES., informamos a Vossa Senhoria que, as considerações acostadas na vossa peça de 

impugnação foram objeto de análise, sendo que, não foram acatadas, conforme justificativas e 

esclarecimentos a seguir. 

Primeiramente se faz necessário ressaltar que, a licitação, como procedimento 

administrativo, deve obedecer aos ditames constitucionais, aos princípios gerais de direito e à lei, 

aqui citando particularmente a Lei Federal nº. 10.520/02, as disposições contidas na Lei Federal 

nº 8.666/93, seguindo todo um procedimento formal (art. 4º, parágrafo único, da Lei de 

Licitações), de estrita observância aos princípios básicos descritos no artigo 3º da mesma lei, 

quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, entre outros.  

Para Hely Lopes Meirelles, in “Licitação e Contrato Administrativo” (pág. 26/27, 12a. Edição, 

1999): 

“Procedimento formal significa que a licitação está vinculada às prescrições legais que a regem 

em todos os seus atos e fases. Não só a lei, mas o regulamento, as instruções complementares e 

o edital pautam o procedimento da licitação, vinculando a Administração e os licitantes a 

todas as suas exigências, desde a convocação dos interessados até a homologação do 

julgamento.” 

 

 Diante deste fato, as regras esculpidas no Edital em seus itens que compõem o lote 1 

tendo por base os parâmetros ditados pela Resolução CNPPA n.12/78., é de 
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cumprimento obrigatório tendo em vista que, AS EXIGÊNCIA SOLICITADA EM EDITAL 

NO QUE TANGE LAUDO MICROBIOLÓGICO; 

 

É solicitado no Edital no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, item 7, letra e), Apresentar Laudo 

de Análise emitido por Laboratório Oficial ou Credenciado pelo MAPA (Ministério da Agricultura) ou pelo Ministério 

da Saúde (ANVISA), juntamente com a publicação do credenciamento do laboratório junto ao MAPA impresso do site 

oficial do MAPA, devendo estar em conformidade com a Instrução Normativa nº57, de 11/12/13 – Publicada no 

Diário Oficial da União nº 241, de 12 de Dezembro de 2013, “com situação ativo”, ou; 

 

As exigências não infringem nenhum tipo de regulamentação nem diminui a competitividade do certame. 

 
 

DA DECISÃO 
 
 
Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e 
nos dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu conhecer da impugnação 
apresentada pela empresa RESECO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA, para no mérito e julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação, alterando as condições 

de exigências descritas no instrumento convocatório da Pregão Presencial nº 239/2018. 
 
 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 18 de dezembro de 2018.  
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