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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL N.º 044/2017 
 
PROCESSO Nº 00400.11.07.611.2017 
 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de água mineral natural, própria para consumo humano, sem 
gás, acondicionada em copo com capacidade de 200ml, bem como em garrafão retornável de 20 (vinte) 

litros, incluindo entrega, para atender as necessidades de diversas Secretarias do município de Camaçari/BA. 
 
IMPUGNANTE: LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 17/08/2017 às 13h33min, deu entrada na recepção da Comissão Central Permanente de Licitação 
– COMPEL a impugnação ao edital do Pregão Presencial em epígrafe, portanto no prazo legal. 
 
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 
 
 
"...No que se refere inicialmente ao item VII, alínea " a" exigência desconexa do objeto da licitação, está 
sendo solicitado a confecção de vales água, o objeto da licitação é bem claro registro de preços para 
aquisição e entrega de água mineral para atender as diversas secretárias do município" 
 
"...No segundo momento, exigência descabida no termo de referência detalhamento dos serviços...Objeto 
deverá permanecer depositado junto à CONTRATADA e ser entregue a CONTRATANTE, 
gradativamente, na medida das necessidades e solicitações desta... Como solicitar a contratada que a 
mesma possua estoque para pronto atendimento, o objeto da licitação é registro de preços, que pela 
legislação não existe a obrigatoriedade da administração pública para a aquisição do bem licitado, então 
como fazer estoque de algo substrato" 

 
"...A CONTRATADA deverá emitir “VALE ÁGUA 20 LITROS” e “VALE ÁGUA COPO200ML”, a serem 
entregues nos prazos e quantitativos descritos na Autorização de Fornecimento ou documento 
equivalente... Mais uma exigência descabida, o documento a ser emitido pela contratada deverá ser a nota 
fiscal do produto a ser adquirido, como emitir um documento sem valor fiscal, para entregar a uma 
secretaria, como se dará tal comprovação, na exigência dos vales-aguas que não fazem parte do objeto 
dessa licitação, isso é serviço gráfico" 
 
"...A CONTRATADA deverá, imediatamente após a assinatura da ATA DE Registro de preços, providenciar 
a confecção e impressão dos “VALE ÁGUA 20 LITROS” e “VALE ÁGUA COPO200ML para pronto 
atendimento aos pedidos...Como a contratada vai arcar com custos de algo que a mesma não tem a 
garantia de que o objeto da licitação vai ser adquirido, como confeccionar algo para um ente público, sem 
que o mesmo seja objeto da licitação e não traga as informações da contratante". 

 
"...Cada “VALE ÁGUA 20 LITROS” corresponderá a uma unidade de Garrafão contendo 20 Litros de 
água mineral e cada “ VALE ÁGUA 20 LITROS” corresponderá a 01 (uma) caixa com 48 copos contendo 
200ml de água mineral...desconexão do texto..." 
 
"... A CONTRATADA deverá entregar os “VALE ÁGUA 20 LITROS" e "VALE ÁGUA COPO 200ML", na 
sala da na Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos da Secretaria da Administração, situada à 
Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Prédio Azul, Camaçari, Bahia, CEP 
42800500...Os “VALE ÁGUA 20 LITROS" e "VALE ÁGUA COPO 200ML" serão distribuídos pela 
CONTRATANTE às diversas Unidades pertencentes às Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Camaçari...As diversas Unidades estão localizadas em toda a extensão do município de Camaçari 
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(Anexo I deste Termo de Referência)...Os produtos serão solicitados diretamente pelas Unidades através 
de email ou telefone. As entregas deverão ocorrer em até quatro (04) horas da recepção dos pedidos. No 
ato da entrega os produtos serão substituídos pelos “VALE ÁGUA 20 LITROS” e/ou "VALE ÁGUA COPO 
200ML", nos quantitativos do fornecimento.. como se faz entrega para inúmeras secretarias em um prazo 
máximo de 04 horas...nenhuma empresa seja aonde ela estiver sediada cumprirá o que está sendo 
exigido...". 

 
"...LOCAL DE ENTREGA...a) Os “VALES ÁGUA 20 LITROS” e os VALE ÁGUA COPO 200ML" deverão 
ser entregues, conforme solicitação, na sala da Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos da 
Secretaria da Administração, situada à Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Prédio 
Azul, Camaçari, Bahia, CEP 42800500;...b) Os Garrafões contendo 20 Litros de água mineral, bem como 
as caixa com 48 copos contendo 200ml de água mineral deverão ser entregues nas diversas Unidades 
localizadas em toda a extensão do município de Camaçari (Anexo I deste Termo de Referência)...No 
caso exigido na letra a), a exigência consta do objeto licitado?, pois em caso afirmativo a mesma deveria 
constar na planilha de preços do referido edital, e no objeto social das participantes constar prestação de 
serviços gráficos..." 
 
"...Laudo de análise microbiológica da fonte da água, emitida pela superintendência de vigilância e 
proteção à saúde da secretaria de saúde de Estado da Bahia ou por laboratórios autorizados pela 
secretarias de Saúde do Estado da Bahia e ministério da saúde, conforme resolução RDC 275/2005-
MS/ANVISA...Neste tópico claro direcionamento na exigência que os laudos sejam emitidos pela 
secretaria de saude do estado da Bahia, o que é vedado por lei, o laudo de análise deverá ser feita junto 
a secretaria da unidade da federação aonde a fonte esteja instalada ou de laboratórios credenciados pelo 
MAPA ou ANVISA...". 

 
"...Apresentação de relação explicita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de 
profissionais, instalações e veículos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos 
serviços;...Declaração sob as penas cabíveis, de que independente dos profissionais apresentados para 
cumprimento da exigência da alínea anterior, providenciará a contratação de profissionais em quantidade 
suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da 
execução do serviço no prazo estabelecido pela contratante..." 
 
".. Laudo Técnico de Conformidade dos Copos utilizados no envasamento da Água Mineral, conforme 
resoluções RDC Nº17/2008 e Nº52/2010;...Laudo de Análise das lâminas/Lacres dos copos (tampas 
laminadas), emitido a pedido do fabricante desta;...No que tange a exigência de laudo técnico dos copos, 
o objeto da licitação é para aquisição de água mineral, não cabe exigência na compra de alimentos de se 
fazer exigências de laudo de embalagens, sem base legal..." 
 
"...PRAZO INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS...a) Os “VALES ÁGUA” deverão ser entregues em 
até 10 (dez) dias contados do recebimento da Autorização de fornecimento ou documento 
equivalente;...b) Os Garrafões contendo 20 Litros de água mineral, bem como as caixas com 48 copos 
contendo 200ml de água mineral deverão ser entregues em até 04 (quatro) horas do recebimento da 
solicitação via email e / o u telefone...Texto totalmente desconexo, sem compreensão, como entregar os 
vales água alínea a... em até 10 dias, e em seguida na letra b  entrega em até 04 horas..." 
 
"...Manter estoque do produto no município citado no objeto deste contrato, objetivando assegurar o 
fornecimento à Contratante sem que haja interrupções...Exigência sem fundamentação legal, então 
empresas sediadas no entorno da cidade de Camaçari, não poderão participar da licitação caso queiram 
arcar com despesas extra de armazenamento na cidade de Camaçari..". 

 
 

DO PEDIDO 
 
"que seja acolhido as alegações trazidas a lume e rejeitar o edital em apreço, suspendendo o ato 
convocatório para posterior republicação com as devidas correçõers, como medida de atendimento ao 
sistema normativo vigente"  
 
DO JULGAMENTO 
 
Inicialmente, a Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado 
pelo setor solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os 
ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
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Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 
encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 
foi encaminhada a área técnica da Secretaria de Administração do Município de Camaçari, para 
avaliação da impugnação.  
 
Pela Responsável da Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos - CGC, SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - SECAD, Gerência de Registro de Preço foi dito: 
 
 
1) QUESTIONAMENTO 1: No que se refere inicialmente ao item VII, alínea “a”, exigência desconexa do 

objeto da licitação, está sendo solicitado a confecção de vales água, o objeto da licitação é bem claro 
registro de preços para aquisição e entrega de água mineral 

 
RESPOSTA: Entendemos que não há exigência desconexa. O objetivo da licitação é a aquisição de 
água mineral através do sistema de registro de preços. Os vales águas foi o meio encontrado para 
facilitar o processo logístico agregado ao produto final. Não estamos contratando empresa para 
administrar “vales” e credenciar empresas fornecedoras de água. O fornecimento dos vales e da água 
mineral se dará pela mesma empresa. 
 
 

2) QUESTIONAMENTO 2: No segundo momento, exigência descabida no termo de referência 
detalhamento dos serviços...Objeto deverá permanecer depositado junto à CONTRATADA e ser 
entregue a CONTRATANTE, gradativamente, na medida das necessidades e solicitações desta... 
Como solicitar a contratada que a mesma possua estoque para pronto atendimento, o objeto da 
licitação é registro de preços, que pela legislação não existe a obrigatoriedade da administração 
pública para a aquisição do bem licitado, então como fazer estoque de algo substrato 

 
RESPOSTA: Entendemos que não há exigência descabida. O objeto deverá permanecer junto a 
CONTRATADA. Não estamos solicitando que a PROMITENTE FORNECEDORA faça investimento 
em estoque. Esta exigência é para CONTRATADA, ou seja, neste momento, a empresa vencedora 
deixou de ser uma mera expectadora de direito (PROMITENTE FORNECEDORA) e passa a ter 
direito líquido e certo (CONTRATADA). 
 
 

3) QUESTIONAMENTO 3: A CONTRATADA deverá emitir “VALE ÁGUA 20 LITROS” e “VALE ÁGUA 
COPO200ML”, a serem entregues nos prazos e quantitativos descritos na Autorização de 
Fornecimento ou documento equivalente... Mais uma exigência descabida, o documento a ser emitido 
pela contratada deverá ser a nota fiscal do produto a ser adquirido, como emitir um documento sem 
valor fiscal, para entregar a uma secretaria, como se dará tal comprovação, na exigência dos vales-
aguas que não fazem parte do objeto dessa licitação, isso é serviço gráfico. 

 
RESPOSTA: Entendemos que não há exigência desconexa. O objetivo da licitação é a aquisição de 
água mineral através do sistema de registro de preços. Os vales águas foi o meio encontrado para 
facilitar o processo logístico agregado ao produto final. Ademais, conforme, pode ser observado no 
item 06 do Termo de Referência (O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias úteis, 
contados a partir da data do recebimento dos “VALES ÁGUA”, bem como da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, na forma da legislação em vigor, correspondente aos quantitativos efetivamente 
fornecidos, devidamente atestado pelos responsáveis pelo recebimento da CONTRATANTE) a nota 
fiscal/fatura será entregue no mesmo momento. 
 
 

4) QUESTIONAMENTO 4: A CONTRATADA deverá, imediatamente após a assinatura da ATA DE 
Registro de preços, providenciar a confecção e impressão dos “VALE ÁGUA 20 LITROS” e “VALE 
ÁGUA COPO200ML para pronto atendimento aos pedidos...Como a contratada vai arcar com custos 
de algo que a mesma não tem a garantia de que o objeto da licitação vai ser adquirido, como 
confeccionar algo para um ente público, sem que o mesmo seja objeto da licitação e não traga as 
informações da contratante. 

 
RESPOSTA: Os vales águas foi o meio encontrado para facilitar o processo logístico agregado ao 
produto final. O objeto final “AGUA MINERAL” é produto indispensável ao funcionamento de qualquer 
setor. Estamos demandando um produto que por sí só já trás garantia e tranquilidade de fornecimento 
para a empresa vencedora. A simples solicitação de confecção e impressão dos “VALES” (sem 
determinação de quantitativo) é bastante razoável se levarmos em conta o baixíssimo investimento e 
a garantia que o objeto proporciona. 
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5) QUESTIONAMENTO 5: Cada “VALE ÁGUA 20 LITROS” corresponderá a uma unidade de Garrafão 
contendo 20 Litros de água mineral e cada “ VALE ÁGUA 20 LITROS” corresponderá a 01 (uma) 
caixa com 48 copos contendo 200ml de água mineral...desconexão do texto... 

 
RESPOSTA: Houve erro de digitação. 
 
Onde se lê: 
 
Cada "VALE ÁGUA 20 LITROS" corresponderá a 01 (uma) unidade de Garrafão contendo 20 Litros de 
água mineral e cada Cada "VALE ÁGUA 20 LITROS" corresponderá a 01 (uma) caixa com 48 copos 
contendo 200ml de água mineral. 
 
Leia-se: 
 
Cada "VALE ÁGUA 20 LITROS" corresponderá a 01 (uma) unidade de Garrafão contendo 20 Litros de 
água mineral e cada "VALE ÁGUA COPO 200ML" corresponderá a 01 (uma) caixa com 48 copos 
contendo 200ml de água mineral. 
 
 

6) QUESTIONAMENTO 6: A CONTRATADA deverá entregar os “VALE ÁGUA 20 LITROS" e "VALE 
ÁGUA COPO 200ML", na sala da na Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos da Secretaria 
da Administração, situada à Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Prédio Azul, 
Camaçari, Bahia, CEP 42800500...Os “VALE ÁGUA 20 LITROS" e "VALE ÁGUA COPO 200ML" serão 
distribuídos pela CONTRATANTE às diversas Unidades pertencentes às Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Camaçari...As diversas Unidades estão localizadas em toda a extensão do município de 
Camaçari (Anexo I deste Termo de Referência)...Os produtos serão solicitados diretamente pelas 
Unidades através de email ou telefone. As entregas deverão ocorrer em até quatro (04) horas da 
recepção dos pedidos. No ato da entrega os produtos serão substituídos pelos “VALE ÁGUA 20 
LITROS” e/ou "VALE ÁGUA COPO 200ML", nos quantitativos do fornecimento.. como se faz entrega 
para inúmeras secretarias em um prazo máximo de 04 horas...nenhuma empresa seja aonde ela 
estiver sediada cumprirá o que está sendo exigido. 

 
RESPOSTA: A capacidade de infraestrutura, veículo, pessoal e armazenamento será proporcional a 
demanda. Não entendemos haver prejuízo para a contratada. A lógística de distribuição será de 
responsabilidade da contratada. Este objeto funciona normalmente no mercado, inclusive com prazos 
de entrega inferiores a 01 (uma hora). Acrescentamos que a empresa vencedora poderá atender  
demandas externas à Prefeitura Municipal de Camaçari.  
 
 

7) QUESTIONAMENTO 7: LOCAL DE ENTREGA...a) Os “VALES ÁGUA 20 LITROS” e os VALE ÁGUA 
COPO 200ML" deverão ser entregues, conforme solicitação, na sala da Coordenadoria de Serviços e 
Gestão de Contratos da Secretaria da Administração, situada à Rua Francisco Drummond, s/n.º, 
Centro Administrativo, Prédio Azul, Camaçari, Bahia, CEP 42800500;...b) Os Garrafões contendo 20 
Litros de água mineral, bem como as caixa com 48 copos contendo 200ml de água mineral deverão 
ser entregues nas diversas Unidades localizadas em toda a extensão do município de Camaçari 
(Anexo I deste Termo de Referência)...No caso exigido na letra a), a exigência consta do objeto 
licitado?, pois em caso afirmativo a mesma deveria constar na planilha de preços do referido edital, e 
no objeto social das participantes constar prestação de serviços gráficos 

 
RESPOSTA: Entendemos não haver vícios no termo de referência. O objetivo da licitação é a 
aquisição de água mineral através do sistema de registro de preços. Os vales águas foi o meio 
encontrado para facilitar o processo logístico agregado ao produto final.  
 
 

8) QUESTIONAMENTO 8: Laudo de análise microbiológica da fonte da água, emitida pela 
superintendência de vigilância e proteção à saúde da secretaria de saúde de Estado da Bahia ou por 
laboratórios autorizados pela secretarias de Saúde do Estado da Bahia e ministério da saúde, 
conforme resolução RDC 275/2005-MS/ANVISA...Neste tópico claro direcionamento na exigência que 
os laudos sejam emitidos pela secretaria de saude do estado da Bahia, o que é vedado por lei, o 
laudo de análise deverá ser feita junto a secretaria da unidade da federação aonde a fonte esteja 
instalada ou de laboratórios credenciados pelo MAPA ou ANVISA. 
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RESPOSTA: As empresam que realizam a atividade objeto desta licitação possuem um custo elevado 
com o transporte, sendo inclusive, superiores ao produto final a ser comercializado (a água). A 
utilização de fontes localizada fora do Estado da Bahia é inviável economicamente uma vez que a 
empresa deverá manter uma situação financeira saudável para que possa atender a demanda.  
 
 

9) QUESTIONAMENTOS 09 e 10: Apresentação de relação explicita e declaração formal, sob as penas 
cabíveis, de que dispõem de profissionais, instalações e veículos em bom estado, adequados à 
execução rápida e eficiente dos serviços;...Declaração sob as penas cabíveis, de que independente 
dos profissionais apresentados para cumprimento da exigência da alínea anterior, providenciará a 
contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de 
acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela 
contratante; 

 
RESPOSTA: As exigências se mostram bastante razoáveis face ao objeto desta licitação. Não 
estamos determinando quantidades mínimas. O objetivo é saber o potencial atual da empresa 
vencedora, além de criar um compromisso para que a mesma possa se estruturar e atender a 
demanda de forma satisfatória. 

 
 

10) QUESTIONAMENTOS 11 e 12: Laudo Técnico de Conformidade dos Copos utilizados no 
envasamento da Água Mineral, conforme resoluções RDC Nº17/2008 e Nº52/2010;...Laudo de 
Análise das lâminas/Lacres dos copos (tampas laminadas), emitido a pedido do fabricante desta;...No 
que tange a exigência de laudo técnico dos copos, o objeto da licitação é para aquisição de água 
mineral, não cabe exigência na compra de alimentos de se fazer exigências de laudo de embalagens, 
sem base legal. 

 
RESPOSTA: A ANVISA classifica água mineral como alimento. Não procede portanto os 
questionamentos apresentados. 
 
 

11) QUESTIONAMENTO 13: PRAZO INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS...a) Os “VALES ÁGUA” 
deverão ser entregues em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Autorização de 
fornecimento ou documento equivalente;...b) Os Garrafões contendo 20 Litros de água mineral, bem 
como as caixas com 48 copos contendo 200ml de água mineral deverão ser entregues em até 04 
(quatro) horas do recebimento da solicitação via email e / o u telefone...Texto totalmente desconexo, 
sem compreensão, como entregar os vales agua alínea a... em até 10 dias, e em seguida na letra b  
entrega em até 04 horas... 
 

RESPOSTA: Entendemos não haver vícios no termo de referência. O objetivo da licitação é a 
aquisição de água mineral através do sistema de registro de preços. Os vales águas foi o meio 
encontrado para facilitar o processo logístico agregado ao produto final. Este objeto funciona 
normalmente no mercado, inclusive com prazos de entrega inferiores a 01 (uma hora).  
 
 

12) QUESTIONAMENTO 14: Manter estoque do produto no município citado no objeto deste contrato, 
objetivando assegurar o fornecimento à Contratante sem que haja interrupções...Exigência sem 
fundamentação legal, então empresas sediadas no entorno da cidade de Camaçari, não poderão 
participar da licitação caso queiram arcar com despesas extra de armazenamento na cidade de 
Camaçari. 
 

RESPOSTA: Exigência extremamente razoável considerando que o custo de transporte é mais caro 
que o produto final. A empresa vencedora terá que atender pontos extremos situados no município de 
Camaçari. Estes postos podem chegar a mais de 40km de distância. Salientamos que poderão ser 
solicitadas quantidades pequenas da mesma forma que ocorre no mercado. Diante do exposto, fica 
inviabilizada o atendimento dessa demanda sem que a empresa mantenha estoque no município. 
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DA DECISÃO 

 
 
 

Face ao exposto, a Comissão 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 
LITORAL NORTE  COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, para no mérito, julgá-la como 
PROCEDENTE EM PARTE para modificar o Termo de Referência e ficando mantida a data de abertura 
da licitação em epígrafe. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

 
 
Camaçari, 22 de agosto de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente em 
Exercício/Apoio 

 
 
 

Ana Carolina da 
Silva dos Santos 

Pregoeira 

 
 

 
Monique de Jesus 

Fonseca 
Apoio 

 
 

 
Priscila Lins dos 

Santos  
Apoio 

 
 

 
Vanilda Carmen 

Pinto de Sá 
Apoio 

 
 


