
 1

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL N.º 088/2017 
 

PROCESSO Nº 00564.11.07.611.2017 
 
 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de limpeza (detergente 500 ml, inseticida 
aerosol, cera líquida bombona de 5 litros e aromatizador de ar), para futuras contratações e conveniência 
e necessidade da Administração Municipal. 

 

IMPUGNANTE: ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA 
 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 

No dia 27/10/2017 às 14h18min, 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, ressalta-se 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 (ausência do documento de identidade do sócio). O não 
preenchimento desses pressupostos ensejaria a sua rejeição de imediato.  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 ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA, acerca da falta da existência de 
determinadas exigências na qualificação técnica para habilitação. 
 
[...] “verificou que o referido Edital só no PARAGRAFO 7- exigência técnicas que se pedi que apresente 
os registro dos produtos alem da autorização da anvida do fabricante, porem vejamos que a lei e o 
decreto 8077/13 da ANVISA FALA OUTRA COISA. Portanto o edital não exige o Alvará Nacional da 
Vigilância Sanitária nem a LICENÇA SANITARIA ESTADUAL OU MUNICIPA, para as empresas 
distribuidor documentos imprescindíveis para habilitarem e autorizarem os concorrentes a comercializar 
os produtos, objeto da licitação em comento por se tratar de material de higiene pessoal (ditos 
SANEANTES). Sendo que não informa se é dos participantes. Portanto que seja pedido tais documentos 
na habilitação para maior transparência afim de ser acelerado o processo.”  
 
“No entendimento da Ello Atacadão, o Decreto no. 79094/77 que foi revogado pelo Decreto no 8077/13 é 
bem claro quando determina que as empresas que DISTRIBUEM produtos dessa natureza estão 
obrigadas a apresentar tanto a licença sanitária quanto o registro no âmbito da vigilância sanitária 
(ANVISA), entendimento este que pode ser facilmente confirmado na esfera judicial, por meio de 
ajuizamento de ação própria, caso o entendimento do iminente julgador contrarie a Ordem Jurídica 
predeterminada, o que não se espera, mas adotará as medidas necessárias para que se faça cumprir os 
preceitos legais.”  
 
[...] 
 
“É prudente observar douto julgador, que o sobredito decreto ampliou o alcance da Lei n°. 6360/76, 
determinando que também as empresas distribuidoras dos produtos por ela regulamentados obtivessem 
não só o licenciamento, mas também o registro de funcionamento expedido por Orgão de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde.”  
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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[...] 
 

“Não admitir a importância desse registro e consequentemente a competência do Ministério da Saúde, 
bem como da ANVISA para atuar na regulamentação dessa matéria é contrariar a legislação vigente para 
esse fim, ficando a margem dela e não é o que se espera da PREFEITURA DE CAMAÇARI, que deverá 
se debruçar com mais vagar na investigação da veracidade do quanto determinado pela lei, a fim de 
evitar o embate judicial e a ranhura na transparência dos seus atos.”  
 

[...] 
 
DO PEDIDO 
 
Em face do exposto, requer seja a presente manifestação acolhida na sua integralidade, para que seja no 
mérito, julgada procedente, com escopo em toda a fundamentação jurídica a ela encartada, a fim de que 
se restabeleça a Ordem Pública, se preserve os Princípios Administrativos da Legalidade e da 
Moralidade, se resguarde integralmente a letra da Lei e se faça a JUSTIÇA, evitando-se, assim que o 
pleito em tela seja apreciado na esfera judicial.  
 
DO JULGAMENTO 
 
Insurge a Impugnante acerca das exigências da Qualificação Técnica para habilitação, no que tange 
ao Alvará Nacional da Vigilância Sanitária e a Licença Sanitária Estadual ou Municipal, que a 
Comissão não o exigiu no edital os referidos documentos.  
 
Informamos que as referidas exigências foram solicitadas pelo instrumento convocatório e encontram-se 
como critério de classificação da proposta de preços, exigências “B” e “C” do Anexo II do edital do 
PREGÃO N° 088/2017 – PRESENCIAL (pág 25) conforme figura abaixo: 
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Dessa forma, não merece prosperar as alegações apresentadas pela impugnante, porque, conforme 
demonstrado houve uma interpretação equivocada por parte da empresa ELLO ATACADÃO DE 
PRODUTOS LTDA, pois as exigências foram solicitadas no edital. 
 
 
DA DECISÃO 
 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu não conhecer da impugnação 
apresentada, para no mérito, acatar como pedido de esclarecimento e julgar IMPROCEDENTE a referida 
petição, mantendo todas as condições do Edital e ficando mantida a data de abertura da licitação em 
epígrafe. 
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

 
Camaçari, 30 de outubro de 2017. 
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