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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/20109 – COMPEL 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais escolares, em 

atendimento às entidades educacionaisda Rede Pública Municipal de Ensino de 

Camaçari, de acordo com as especificações, quantidades estimadas econdições 

constantes neste Termo de Referência.. 

DATA DE ABERTURA: 25/02/2019 

RECORRENTE: ALEA COMERCIAL LTDA. EPP. 

DO PEDIDO 

(...) requer a Vossa Senhoria a retificação do edital licitatório para afastar a exigência de 

produto certificado, apenas, pela INAAC. 

DO JULGAMENTO  

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

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R) alega que em relação aos itens cola branca 90/ caneta 

hidrográfica com 12 cores/ tesoura sem ponta escolar há ilegalidade e desrespeito à 

isonomia e à competitividade entre os licitantes devido à exigência de documentação 

técnica emitida APENAS pelo instituto de certificação INAAC. Aduz que a emissão do 

documento não pode ser vinculada a somente uma instituição certificadora.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: em consulta à área técnica, foi-nos informado através do 

Ofício 005/2019 GAB-SEDUC o que se segue: 

O INAAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos notabiliza-se 

pela atuação em todo o território nacional e pelo nível de excelência no que se refere a 

prestação de serviços de certificação, sempre zelando pelas condições de segurança ao 
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consumidor, contando inclusive com profissionais especializados no processo de 

certificação, logo o selo de certificação INAAC é uma garantia de segurança. 

O INMETRO como delegado por ato infraconstitucional tem o poder de regulamentar 

normas de conformidade de produtos, sendo assim, qualquer instituição está apta a 

expedir selo ou certificado de conformidade de produtos, tal qual o INAAC. 

Desta forma, exigir certificado do INAAC, é primar pela qualidade, segurança e 

conformidade dos produtos, que por extensão também obedecerão aos critérios de 

segurança do INMETRO. Assim sendo, ao invés de patrocinar a “restrição indevida do 

universo potencial de licitantes”, o intuito do órgão licitante é garantir a aquisição e 

distribuição de produtos que atendam aos educandos da rede pública municipal de 

Camaçari, resguardados os aspectos de qualidade, segurança e conformidade dos 

produtos, à luz das orientações do Inmetro. 

Pelo exposto é que não prospera o argumento de impugnação mencionado, julgando-o 

improcedente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira 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 IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada por ALEA COMERCIAL LTDA. EPP. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 22 de fevereiro de 2019. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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