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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2016 – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de café, para futuras contratações de acordo com a  
conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
 
IMPUGNANTE: MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 16/09/2016, às 08h46min, foi protocolado na recepção da Coordenação de Materiais e Patrimônio – 
CMP o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não 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. Diante do exposto, a presente petição será respondida como 
esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7  Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA em síntese alegando que: 
 
a) “... 99% das Empresas que torram, moem e empacotam café no Brasil são afiliadas à ABIC...". 
 
b) “... a ABIC fornece uma relação com os laboratórios credenciados a fazer análises completas para café, 
exigidas no edital em questão, conforme cópia em anexo...”. 
 
c) “... o melhor laboratório para análise completa de café é o ITAL, ligado à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, em anexo laudo e histórico do laboratório...”. 
  
e) “... os laboratórios credenciados pela ABIC não impedem que qualquer empresa solicite a confecção de 
laudos, para apresentar em licitações, mesmo não sendo filiadas à ABIC...”. 

 
f) “... realizamos consultas aos laboratórios indicados na relação de laboratórios credenciados à REDE 
BRASILEIRA DE LABORATÒRIOS DE SAÙDE-REBLAS, num total de oito e os mesmos não fazem as 
análises completas de café exigidas no edital, ou não trabalham com análises de café, cópias em anexo...”. 
 
g) “... o art.3º e art. 3º PARÁGRAFO 1º E SUBITENS I e II...”. 
 
DO PEDIDO 
 
A recorrente requer: “... IMPUGNAÇÃO do edital em questão, ou a exclusão das exigências feitas pelo 
mesmo, DE LIMITAR a apresentação de laudos de análises feitas por laboratórios habilitados pela 
REBLAS/ANVISA...”. 
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DO JULGAMENTO 
 
Em primeiro lugar, esclarecemos 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 Coordenação de Serviços e Gestão de Contratos – SECAD do Município 
de Camaçari, para avaliação da impugnação. 
 
Pela Representante da SECAD foi respondido: 
 
“... a exigência de Selo de Pureza com Certificado de Pureza da Associação Brasileira do Café (ABIC) e 
laudo seria uma duplicidade, dessa maneira, modificamos a exigência para selo de pureza ABIC ou laudo 
de análise do produto emitido por laboratório credenciado na ABIC ou, ainda, laudo de análise emitido por 
laboratório habilitado pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos de saúde (REBLAS/ANVISA), 
comprovando a qualidade do produto 
 
Tal exigência se dá por questões de saúde, uma vez que a presente licitação trata da aquisição de 
materiais perecíveis para consumo. Desse modo, o selo ABIC de pureza ou a apresentação de laudo de 
análise emitido por laboratório credenciado pela ABIC ou certificado pela REBLAS/ANVISA, atesta que o 
produto adquirido está livre de qualquer tipo de impurezas (cascas e paus, milho, centeio, triguilho, cevada, 
etc.), certificando níveis de qualidade mínimos dos produtos ofertados. Assim, tal exigência visa a garantir 
a aquisição de produto de boa qualidade...”. 
 

DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com base 
no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 803/2007, 
das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 
1. Receber a impugnação ao Edital apresentada pela MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, dando tratamento apenas de esclarecimentos, já que não existe 
comprovação da representação da empresa e no mérito:  
 
2. Julgar no mérito PROCEDENTE os questionamentos, devendo ser alterada a especificação do edital. 
Nova data de abertura deverá ser acompanhada no portal de compras deste município 
(http://www.compras.camacari.ba.gov.br/). 

 
 

É o parecer, SMJ. 
 
 

Camaçari, 23 de setembro de 2016. 
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