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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
 
PREGÃO N.º 118/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Fogos de Artifícios e serviços de 
montagem e execução de Show Pirotécnico para atender os Festejos do réveillon 2017 no município. 
 

 
DATA DE ABERTURA: 28/12/2017 
 
 
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 19/12/2017 às 13h33min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
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 apresentadas o 
contrato social, identidades do sócio e do procurador que nos subscreve. Diante do exposto, a presente 
petição será respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 20.7 do edital: 
 

20.7 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 DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA, em síntese, 
que:  
 

a) “...essa douta comissão pretende realizar um certame de Produtos Pirotécnicos controlados pelo 
Exercito Brasileiro, sem a obrigatoriedade e a não exigências de documentos na qualificação 
técnica...certificado de registro no exercito brasileiro... Alvará (AVCB) expedido pelo corpo de 
bombeiros"; 

 
b) "alegação de suposto direcionamento da licitação, devido a exigência do RAT - Resultado de 

Avaliação Técnica, tal alegação condiz com a realidade RAT vincula-se aos produtos ofertados 

pelos licitantes, devendo haver atendimento apenas as especificações dos produtos licitados" 

 

c) "Que a cotação do material constante no termo de referencia é o mesmo do fornecido pela 

empresa que importa com exclusividade candelas profissional com 8 tiros de 2" com efeito 
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Crossette em varias cores..." 

 

d) "que a cotação do material constante do Termo de Referência no item  07- solicita a 

quantidade de 04 caixas e logo abaixo em RELAÇÃO DOS BAIRROS ONDE HAVERÁ QUEIMA 

DE ARTEFATO PIROTECNICO TIPO GIRÃNDOLA e solicitado a quantidade de 40 caixas?" 

 

e) "fica claro também que pelo edital que a Douta comissão pretende ir contra a Lei 8.666/93 e a 

medida Provisória nº 495, quando passa a não pedir  e exigir a apresentação das licenças dos 

órgãos competente reguladores de produtos controlados pelo exército" 

 

f) " Em relação a exigência das licenças dos órgãos competentes: CR ( certificado de registro) 

fornecido pelo Exército Brasileiro, alvará da AVCB do corpo de bombeiros... a portaria COLOG Nº 

56 de junho de 2017, do Departamento Logístico - Exercito Brasileiro, que determina em seu artigo 

2º Para o exercício de qualquer atividade com Produto Controlado pelo Exército (PCE), própria ou 

terceirizada, as pessoas físicas ou jurídicas devem ser registradas no Exército". 

 

DO PEDIDO 
 
O impugnante requer: 
 
 “ ...seja revisto o edital pelo Senhor Pregoeiro e Comissão de apoio e na Qualificação Técnica exija os 
documentos e licenças do órgão competente  para o exercício das atividades: CR do exército ( 
armazenar, comercio, transporte); AVCB - ALVARA CORPO DE BOMBEIROS" 
 
"Requerendo que seja retirada a exigência contida no item 8- Condições Gerais Para A Execução Dos 

Serviços -  Apresentar para cada tipo de fogos de artifício licitado cópia autenticada do relatório de 

aprovação (RAT- Resultado de Avaliação Técnica) homologado pelo Exército Brasileiro 

e/ou CERTIFICADO INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÃO" 

 

"QUE NO TERMO DE REFERENCIA DE MATERIAL item 07 - seja revisto o quantitativo exato para ser 

licitado dos produtos"   

" seja dado provimento ao DEFERIMENTO da impugnação apresentada, tal como determina a lei 
aplicável..." 
 
 
DO JULGAMENTO 
 

A principal interessada em incentivar o caráter competitivo e não direcionador do certame é a Comissão 

de Licitação, haja vista que quanto maior o número de empresas participantes, maior será a 

possibilidade da competição e negociação em busca da melhor proposta. Dessa forma, em resposta a 

impugnação do Edital referente ao PP 118/2017, informamos que: 
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Cumpre esclarecer que o instrumento convocatório foi previamente analisado pela Procuradoria Jurídica 

do Município, com respaldo daquela quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas.  

 
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 Governo do Município de Camaçari, para avaliação da 
impugnação.  

 
Pela Responsável da SEGOV foi dito: 
 
No mérito, a modalidade de licitação pregão presencial é regida pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, 
sendo única e exclusivamente utilizada a Lei 8.666/93 subsidiariamente. 
 
Convém destacar que a licitação é conceituada como um procedimento administrativo formal, em regra 
obrigatório, pelo qual a Administração pública, garantido a oportunidade de acesso e igualdade de 
tratamento a todos, seleciona a proposta mais vantajosa para a Administração. Assim, como genuíno 
procedimento administrativo, encontra-se adstrito ao atendimento dos princípios basilares da legalidade, 
moralidade administrativa, publicidade dos atos processuais, ampliação da competitividade no certame, 
atendimento à finalidade pública, dentre outros princípios correlatos do Direito Administrativo. 
 
Em relação ao questionamento: 
 
5. Detalhamento Dos Serviços: Cotação do material constante do Termo de Referência: 
 

 No item 07 Solicita a quantidade de 04 e logo abaixo em RELAÇÃO DOS BAIRROS ONDE 
HAVERÁ QUEIMA DE ARTEFATO PIROTÉCNICO TIPO GIRANDOLA e solicitado a quantidade 

de 40 Caixa. 

 3 Girandolas Composta com 720 tiros e cores com efeitos Diversos. 40 UM 1,00 DIA 
 

Faz se entender: 
O Campo “QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS (FOGOS) QUE DEVERÃO 
COMPOR CADA SHOW PIROTÉCNICO” descreve os itens que serão utilizados durante o Show 
pirotécnico (04 Unidades), quando na planilha descreve-se a quantidade de Girandolas que será 
destinada a queima de artefato nos Bairros (40 Unidades). Ressaltando ainda que os itens não contêm 
as mesmas especificações e destinações. 
 
6. Exigência Técnica: documentos e licenças do órgão competente para o exercício das atividades: 
 

 CR DO EXERCITO (ARMAZENAR. COMERCIO, TRANSPORTE) 
 

Faz se entender: 
A não obrigatoriedade do Certificado de Registro para exercer as atividades de comércio, transporte e 
armazenamento de fogos de artifícios e artigos pirotécnicos, é esclarecido que: 
 

a) Fogos de artifícios são produtos controlado pelo Exército brasileiro, nas atividades de fabricação, 

importação, exportação, desembaraço alfandegário, tráfego (na saída da fábrica, porto ou 
aeroporto), de acordo com o anexo I, do Decreto nº 3.665/2000 – regulamento para a 
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105); e 
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b) É atribuição das Secretarias Estaduais de Segurança Pública a fiscalização do uso e doo 
comercio de fogos de artifícios e artifícios pirotécnicos, inciso VI, do Art 34 do R-105. 

 
Diante do exposto, entendemos que não há a necessidade de Certificado de Registro (CR) no Exército 
Brasileiro para empresas que trabalham com fogos de artifícios, nas atividades de comercio e outras 
diferentes das previstas no Art 10, do Decreto 3.665, de 10 de novembro de 2000 (R-105). 
 
Façamos ainda conhecer o conteúdo da Portaria nº 56 – COLOG, de 5 de junho de 2017, o que trata da 
CR (Certificado de Registro) todavia, essa Administração entende que o poder do Decreto nº 3.665 de 10 
de novembro de 2000 sobrepõe qualquer outra portaria. 
 
Ademais fora solicitado em Edital uma Declaração da Coordenação e Fiscalização de produtos 
Controlados (CFPC) do Estado da Bahia, contendo os itens necessários para a perfeita execução do 
evento: Aquisição (compra), Venda, transporte, armazenamento (deposito) e consumo de artefatos para 
espetáculos pirotécnicos. 
 

 AVCB – ALVARA CORPO DE BOMBEIROS (DEPÓSITO) 
 

Faz se entender:  
No Item 8. Condições Gerais Para Execução do Serviço, está descrito: 
 
“A empresa licitante deverá fazer prova que o referido local de armazenamento está licenciado em seu 
próprio nome e está apropriado para receber fogos de artifícios através da Declaração de Licenciamento 
junto a CFPC - Secretaria de Segurança Pública e Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, 
juntamente com o Alvará de Funcionamento”. 
 
“Alvará de Funcionamento Expedido pelo Corpo de Bombeiros”. 
 
“Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse 
fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços juntamente com os órgãos responsáveis (Corpo 
de Bombeiros e/ou Defesa Civil) e de que é detentora de todas as informações necessárias”. 
Logo, informo que em todas as etapas do processo haverá uma supervisão por parte da entidade. 
 
8. Condições Gerais Para Execução Do Serviço: a Exclusão da Exigência: 
 

 Apresentar para cada tipo de fogos de artifício licitado cópia autenticada do relatório de 
Aprovação (RAT – Resultado de Avaliação Técnica) homologado pelo Exército Brasileiro e/ou 
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÃO 

 
Faz se entender: 
A exigência da RAT lembra-se a Portaria nº 08 de 29 de outubro de 2008, do Departamento Logístico – 
Exercito brasileiro, que determina em seu artigo 3º: “todos os fogos de artifício, artifícios pirotécnicos e 
artefatos similares, destinados a espetáculos, festejos e folguedos, fabricados no pais ou importados, 
devem ser submetidos à avaliação técnica para verificação de sua conformidade, à luz da legislação de 
referência “. Após a leitura do dispositivo, resta claro a necessidade e obrigatoriedade de tal exigência. 
Desse modo, pelo fato do recorrente comercializar e prestar dessa natureza, nada mais natural que seja 
exigido do fabricante os laudos solicitados. 
 
Urge asseverar, que a exigência do RAT é de extrema importância, não se concebendo a contratação de 
empresa que não comprove a qualidade e segurança do objeto ofertado. A Administração tem a 
obrigação de garantir a segurança da população em eventos com o uso de fogos de artifício, não sendo 
dado ao município o direito de pôr em risco a sua população baseado apenas em alegações sem 
qualquer comprovação. 
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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 DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO 
LTDA para julga lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da 
representação da empresa. 
 
2. Julgar IMPROCEDENTE o questionamento, mantendo a data de abertura da presente licitação bem 
como o Edital nos termos em que foi publicado.  
 

 
É o parecer, SMJ. 

 
 

Camaçari, 27 de dezembro de 2017. 
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