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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 

 
PREGÃO N.º 126/2017(PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cesta básica que compõem o suporte nutricional do 
Programa de Complementação Alimentar para atender indivíduos portadores de tuberculose, 
hanseníase, pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) e doenças oncológicas em tratamento, pacientes 
com desnutrição grave e portadores de patologias com aumento de demanda nutricional ou em situação 
de risco ou agravo nutricional, acompanhados na rede de atenção básica da Secretaria de Saúde do 
Município de Camaçarí-Ba. 
 
DATA DE ABERTURA: 22/01/2018 
 
 

RECORRENTE: JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 18/01/2018  às 11h26min, a Comissão de Licitação da Coordenação de Materiais e Patrimônio – 
CMP recebeu via e-mail 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, uma vez que não foram apresentados o 
contrato social e identidade do sócio que nos subscreve, e fora encaminhado via e-mail o pedido de 
Impugnação. Diante do exposto, a presente petição será respondida como esclarecimento.  
 
Subitem 24.8 do edital: 
 

24.8 Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 
 
 

DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI:  
 
" acerca do Edital deste processo, as exigencias formalizadas no Termo de Referência, no item 7,  
aléneas d, e, f, g, h, i, j e k, tratam de laudos bromatológicos e certificados de classificação para os itens 
componentes das cestas. Ocorre que um dos parâmetros a ser analisado no Laudo Fisico-Quimico é a 
solubilidade, e não são todos os laboratorios de analises de alimentos que fazem esse tipo de ensaio. 
Ou seja, podemos considerar que as exigencias contidas  no Termo de Referencia estão vinculadas a 
um tipo de analise que não pode ser feita por qualquer laboratorio de analises, então isso frusta a 
competitividade da licitação" 
                     
"Outra questão que avaliamos é que a licitação fora publicada em 26/12/2017 com data de realização 
marcada para o dia 08/01/2018, sendo que no mesmo dia marcado para abertura do certame, a licitação 
foi adiada para o dia 22/01/2018. Ora observamos o intervalo de tempo entre a publicação e a data de 
realização do certame ( 8 dias, uteis, conforme legislação), veremos que a as analises solicitadas  não 
podem ser realizadas pois o prazo mínimo para avaliação das amostras é de no mínimo 15 dias..."   
 
" o que queremos confrontar e que embora o prazo legal para publicação de uma licitação, na 
modalidade pregão , seja de 8(oito) dias uteis, as exigências contidas no edital vinculam este intervalo 
pela  razão de que os documentos que estão sendo solicitados precisam de um prazo maior para serem 
elaborados"   
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DO PEDIDO 
 

A impugnante requer o acolhimento da presente petição de impugnação do edital, com as alterações. 

necessárias para sanar as incongruências cometidas e esclarecidas nesta peça, pela razão da 

legitimidade de toda argumentação, e a remarcação do certame para uma nova data, em respeito aos 

prazos legais e os prazos necessário para um ampla participação e competitividade.    

 

DO JULGAMENTO 
 
 

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. 

 

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 Saúde de Camaçari, Coordenação de Nutrição do 

Departamento de Atenção Básica para avaliação da impugnação. Pelo Responsável foi dito: 

 
Temos que esclarecer que a principal interessada em incentivar o caráter competitivo e não direcionador 

do certame é a comissão licitante, haja vista que quanto maior o número de empresas participantes, 

maior será a possibilidade da competição e negociação em busca do melhor preço/qualidade. A  

impugnação apresentado pela empresa procede, diante do exposto realizado as devidas correções.  

 
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 petição apresentada pela empresa JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 
para julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não atendeu ao pressuposto para que se 

proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa. 

 

2. Julgar PROCEDENTE o questionamento, alterando a data de abertura da presente licitação bem 

como o Edital nos termos em que foi publicado.  

 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 21 de fevereiro de 2018. 
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