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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO Nº 070/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

OBJETO:Registro de preços para, eventual, aquisição de Cesta Básica de Alimentos e Kit 

Enxoval para Recém- nascido destinado aos usuários atendidos pelos serviços da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES. 

DATA DE ABERTURA: 16/04/2019 

RECORRENTE: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O recebimento das propostas deste Pregão Presencial se dará em 16/04/2019. O art. 12 do 

Decreto 3.555/2000 fixa em dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas o prazo para impugnar o ato convocatório do pregão. Assim, é tempestiva a 

Impugnação em análise em face do seu protocolo em 10/04/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra a exigência de laudos e o prazo para sua obtenção, bem 

como contra a ausência de possibilidade de apresentar produtos dispensados de registro.  

DO PEDIDO 

“- Proceder com a extensão de prazo entre a data de prorrogação do certame e abertura do 

mesmo, com o mínimo de 14 dias úteis, para que possa ser dado tempo às empresas de 

confeccionar os laudos exigidos. – Adequação do edital às exigências contidas na resolução 

23 de 15 de março de 2000, Anvisa. ” 

DO JULGAMENTO  

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

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que o edital foi disponibilizado no portal do Município 

de Camaçari na data de 02/04/2019, tendo como data de abertura do certame inicialmente 

11/04/2019, mas ao se deparar com as exigências de apresentação de laudo para os 18 itens 
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do lote 01 a Recorrente viu que não se tem tempo hábil para apresentação dos mesmos junto 

com a proposta comercial, pois diferente de outros editais do município a apresentação da 

proposta comercial pelos licitantes está condicionada a apresentação dos laudos na abertura 

do certame e não como exigência para adjudicação como tem acontecido em outros pregões. 

Aduz que na Bahia só existe um laboratório credenciado ao Inmetro, e não possui nenhum 

laboratório credenciado ao Ministério da Saúde e nem ao Ministério da Agricultura, e esse 

laboratório credenciado ao Inmetro não está realizando 02 análises solicitadas em edital, 

inviabilizando em tempo hábil a apresentação desses laudos junto com a proposta de preços. 

Aduz que a exigência de laudos na proposta de preços, demanda um mínimo de 14 dias úteis 

para confecção dos mesmos, inviabilizando as empresas a participarem do certame, pois são 

laudos bem específicos, fugindo da lógica a exigência. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: consultada a área técnica responsável, foi respondido a esta 

COMPEL o que se segue: 

A qualidade nutricional e das características ideais dos alimentos, destinado ao consumo 

humano é de vital importância para a promoção da saúde de uma população. A ocorrência de 

DTA é uma das principais causas de problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, 

levando milhares de pessoas à internação hospitalar. A ingestão de alimentos ou água 

contaminados por contaminação de patogênicos, alteração em suas características, fraudes 

de produtos, presença de sujidades, matérias estranhas, entre outros. Entre os vários 

parâmetros que indicam a qualidade e a inocuidade dos alimentos, os mais importantes são 

aqueles que definem suas características microbiológicas, microscópicas e físico – químicas 

dos alimentos, as análises de produtos alimentícios visa o controle de qualidade dos 

alimentos. Considerando essa relevância, a comprovação da qualidade de produtos 

alimentícios, se dá por diversas ferramentas através de legislações: laudos, certificado de 

classificação, ficha técnica, entre outros. Diante do exposto, entende –se a importância do 

exigido no Edital.A apresentação de todos os laudos solicitados para cada item que se 

compõe o produto CESTA BÁSICA, é de suma importância para assegurar a qualidade do 

alimento, estando previsto na Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN/2012, 

como uma de suas diretrizes - Controle e Regulação dos Alimentos como forma de garantir 

inocuidade e qualidade nutricional prevenindo risco a saúde.  Considerando a necessidade de  

constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando a 

proteção á saúde da população e a regulamentações dos padrões regulamentados para os 

alimentos, entende – se que a prática destas exigências técnicas já existem ao Município de 
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Camaçari. Vale ressaltar que, outrora, este mesmo Procedimento Licitatório aconteceu, sendo 

revogado; 

Por esta razão, não procede o argumento da Impugnante. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (2R)alega que o edital não traz a exigência de que seja 

apresentado o registro dos produtos, ou a sua dispensa, cumprindo-se o que diz a resolução 

23 de 15 de março de 2000 Anvisa. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: consultada a área técnica responsável, foi respondido a esta 

COMPEL o que se segue: 

As exigências técnicas solicitadas para cada Item do Termo de Referência, garante o controle 

e qualidade dos produtos em questão. 

Por esta razão, não procede o argumento da Impugnante. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e 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 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, resolve JULGAR 

IMPROCEDENTE a impugnação apresentada por LITORAL NORTE COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 22 de abril de 2019. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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