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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 219/2019 

 

OBJETO: Aquisição de Cestas Natalinas e Frangos a ser distribuídos aos 
beneficiários dos Programas Bolsa Família e Bolsa Social e do BPC, que estão 
cadastradas no CRAS, CONVIVER, CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, 
CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, pelo Serviço Social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Camaçari (BA). 
 

DATA DE ABERTURA: 21/11/2019 

 

IMPUGNANTES: WENDEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 

ME. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa WENDEL COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME, apresentou impugnação no dia 

19/11/2019. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.1 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 WENDEL COMÉRCIO 

 

Alega a Impugnante que a exigência de que os frangos que compõem o lote II do 

processo deverão ser entregues em caixas contendo 03 unidades é restritiva, vez que 

estabelece para o licitante vencedor a necessidade de proceder a “reacomodação do 

produto para atender esta exigência”. 
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Seguiu, através de uma ponderação principiológica, asseverando que o processo não 

dispõe de justificativa para a referida exigência, que atenta contra a isonomia e 

competitividade. 

 

Por fim, arrematou requerendo, para que seja observado o princípio da 

competitividade e proporcionalidade, a alteração das especificações para possibilitar o 

fornecimento em embalagens de 20 (vinte) kilos. 

 

2.1 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA LKB COMÉRCIO 

 

De logo, é prudente ressaltar que a Impugnante, em clara demonstração de que não 

acompanhou as impugnações e questionamentos prévio e já registrados no processo, 

demonstra total desconhecimento da motivação/justificativa atrelada à exigência ora 

atacada em sua peça de impugnação. 

 

Como dito, o setor técnico requisitante, já esclareceu que, além de não haver 

necessidade de manuseio do produto original, a entrega em caixas com 03 (três) 

unidades de frango deverá ocorrer tão somente para fins logísticos. 

 

Os frangos congelados e embalados na forma original de fábrica, deverão ser 

dispostos em uma caixa de papelão, vez que cada beneficiário irá receber uma 

caixa com 03 frangos no dia da entrega prevista. 

 

Repetindo o que já foi esclarecido no âmbito de impugnação anterior, portanto, já 

justificado nos autos do processo, “o que deverá ser observado pelo eventual 

vencedor do processo, independente da sua condição de fabricante, representante ou 

varejista, é que os frangos, que também poderão ser de qualquer marca que atenda 

as exigências descritas no edital, sejam dispostos na caixa exigida, para que, 

exatamente ao contrário do que aduziu a impugnante, os produtos estejam 

adequadamente protegidos durante o transporte, ao invés de amontoados e 

suscetíveis ao balanço dos veículos.” 
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Também como já mencionado no julgamento precedente: 

 

“... a pretensão da Administração é que os frangos congelados estejam 

acondicionados de modo a facilitar os trabalhos de transferência aos 

caminhões da empresa de logística, bem como ao transporte e entrega 

às famílias beneficiárias. 

 

Nesse sentido, é salutar trazermos ao conhecimento que todas as 

medidas necessárias à manutenção da qualidade dos produtos foram 

tomadas, a exemplo da definição da forma em que serão entregues (em 

pallets) pelo eventual fornecedor contratado, em total compatibilidade 

com a forma com que serão transportados pela empresa de logística, 

que também será contratada pela Administração para fazer a 

distribuição à população de Camaçari, nos diversos pontos de coleta 

planejados.  

 

O edital ora em análise, através do qual se pretende a aquisição das 

cestas e frangos, estabelece nas condições gerais do termo de 

referência que: 

 

 

 

Tal condição, como já ratificado acima, foi compatibilizada com o 

contrato que será celebrado junto à empresa que vier a ser a vencedora 

do processo atinente ao serviço de logística, cujo termo de referência 

prevê a necessidade de envolvimento de empilhadeiras e transpaleteiras 

compatíveis com pallets de 1200x1000mm. 
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Isso possibilitará que a transferência entre caminhões seja 

realizada de maneira ágil, sem maiores custos operacionais (mão 

de obra) e em tempo adequado à manutenção das condições ideais 

do produto, a exemplo da temperatura em que devem ficar 

acondicionadas, reduzindo drasticamente a chance de perda de 

qualidade.” 

 

Ratifique-se, a pretensão da Administração com a definição da forma de entrega é 

reduzir drasticamente o tempo despendido na transferência entre caminhões 

(empresa fornecedora / empresa logística) e, consequentemente, permitir que os 

produtos sejam preservados em sua integridade, bem como, em relação à qualidade 

de acondicionamento / temperatura. 

 

Nesse sentido, trazemos novamente à baila a disposição acerca da forma de entrega: 

 

 

 

Além disso, é sabido que este tipo de evento costuma acarretar uma grande comoção 

social e grande aglomeração de pessoas necessitadas que pretendem se ver 

beneficiadas.  

 

Nesse contexto, a entrega da forma definida (caixa com 3 frangos para cada) irá 

facilitar os referidos trabalhos, reduzindo também as chances de ocorrências 

negativas, que podem gerar situação de insegurança e de quebra de isonomia entre 

beneficiários. 
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Diante de todo exposto, ratifica-se mais uma vez, que é protelatória, absurda e 

egoísta a alegação de que a exigência atacada afere à licitação qualquer intuito de 

direcionar e/ou limitar o universo de participantes, não merecendo ser acolhidos os 

argumentos da Impugnante. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, o Pregoeiro 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 

IMPROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa WENDEL COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS LTDA-ME, mantendo-se inalterados os termos 

do edital. 

 

Camaçari, 20 de novembro de 2019. 
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