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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 219/2019 

 

OBJETO: Aquisição de Cestas Natalinas e Frangos a ser distribuídos aos 

beneficiários dos Programas Bolsa Família e Bolsa Social e do BPCe conveniência da 

Administração Municipal de Camaçari. 

 

DATA DE ABERTURA: 31/10/2019 

 

IMPUGNANTES: LKB COMÉRCIO LTDA e LITORAL NORTE COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, as empresas LKB COMÉRCIO e LITORAL 

NORTE COMÉRCIO, apresentaram impugnação no dia 29/10/2019. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, a 

impugnação apresentada pela referida empresa foi tempestiva. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos da impugnação em apertada síntese, segue abaixo o 

posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 

 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DA LKB COMÉRCIO 

 

Inicialmente, a Impugnante através da sua peça irresignatória, teceu resumo acerca 

de questionamento previamente realizado, vejamos: 

 



 

 

2 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Indicou que a exigência na forma confirmada na resposta ao questionamento 

(embalagem secundária em caixa de papelão) é ilegal e irá restringir a 

competitividade do certame. 

 

Asseverou, ainda, segundo regulamentação citada a exigência estabelece condição 

em que todos os licitantes deverão se submeter a Inspeção Industrial e Sanitária do 

Ministério da Agricultura, bem como, efetuar registros em órgãos específicos, de 

modo que as empresas atacadistas restariam prejudicadas no certame. 

 

Pautada em ponderações principiológicas e jurisprudenciais, aduziu que, se mantida a 

referida condição, estaria a Administração restringindo a competitividade e 

objetivando contratar marca específica no certame. 

 

Arrematou dizendo que “a manutenção da exigência desse tipo de embalagem 

infelizmente poderá acarretar numa dispensa de licitação, sob a alegação de suposta 

emergência, ferindo, ainda mais, os princípios administrativos e da obrigatoriedade 

das contratações serem precedidas de licitação, pois a contratação direta é exceção!”. 
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2.1 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA LKB COMÉRCIO 

 

Após análise, considerando ainda os esclarecimento obtidos junto ao setor técnico 

requisitante, em que pese a preocupação com a qualidade dos produtos pretendidos 

pela Administração, o que é louvável, restou evidenciado que a impugnação ora em 

voga tratou de interpretação totalmente equivocada por parte da Impugnante. 

 

Isso porque, a resposta da Pregoeira em momento algum versa acerca da 

necessidade de manusear o produto original (frangos congelados) para fins de 

reembalagem, como quis impor a Impugnante em sua peça. 

 

A resposta ao questionamento indica que, tão somente para fins logísticos, os frangos 

congelados e embalados na forma original de fábrica, deverão ser dispostos em uma 

caixa de papelão, vez que cada beneficiário irá receber uma caixa com 03 

frangos. 

 

Esse entendimento não é diferente do que já poderia ser extraído do instrumento 

convocatório, senão vejamos a descrição do item – lote II do Pregão Eletrônico 

219/2019: 

 

Descrição:  

FRANGO INTEIRO CONGELADO, TOTALIZANDO PESO 

MÍNIMO DE 2,2 KG E MÁXIMO DE 2,5 KG CADA, COM 

EMBALAGEM PRIMÁRIA APROPRIADA, E EM 

EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO 

ONDULADO REFORÇADO, RESISTENTE AO IMPACTO E 

AS CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM EM SISTEMA DE 

CONGELAMENTO, CORTE VINCO COM PARTE 

SUPERIOR ABERTA DE MANEIRA QUE SEJA POSSÍVEL A 

VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO, ENVOLTO COM PLÁSTICO 

DE POLIETILENO TRANSPARENTE TIPO STRECH COM 

20 MICRAS, FECHADO, TERMOSSOLDADO CONTENDO 

03 UNIDADES DO PRODUTO POR CAIXA, COM 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO 
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FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E 

CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 

210 DE 10/11/1998 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

RDC 216/2004 ANVISA.  
 

(GRIFAMOS) 

 

Repete-se a “embalagem secundária em caixa de papelão ondulado reforçado, 

resistente ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento”, na 

forma exigida na descrição acima, não impõe qualquer tipo de manuseio/abertura 

do produto original!! 

 

O que deverá ser observado pelo eventual vencedor do processo, independente da 

sua condição de fabricante, representante ou varejista, é que os frangos, que também 

poderão ser de qualquer marca que atenda as exigências descritas no edital, sejam 

dispostos na caixa exigida, para que, exatamente ao contrário do que aduziu a 

impugnante, os produtos estejam adequadamente protegidos durante o transporte, ao 

invés de amontoados e suscetíveis ao balanço dos veículos. 

 

Da mesma maneira, a pretensão da Administração é que os frangos congelados 

estejam acondicionados de modo a facilitar os trabalhos de transferência aos 

caminhões da empresa de logística, bem como ao transporte e entrega às famílias 

beneficiárias. 

 

Nesse sentido, é salutar trazermos ao conhecimento que todas as medidas 

necessárias à manutenção da qualidade dos produtos foram tomadas, a exemplo da 

definição da forma em que serão entregues (em pallets) pelo eventual fornecedor 

contratado, em total compatibilidade com a forma com que serão transportados pela 

empresa de logística, que também será contratada pela Administração para fazer a 

distribuição à população de Camaçari, nos diversos pontos de coleta planejados.  

O edital ora em análise, através do qual se pretende a aquisição das cestas e frangos, 

estabelece nas condições gerais do termo de referência que: 
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Tal condição, como já ratificado acima, foi compatibilizada com o contrato que será 

celebrado junto à empresa que vier a ser a vencedora do processo atinente ao serviço 

de logística, cujo termo de referência prevê a necessidade de envolvimento de 

empilhadeiras e transpaleteiras compatíveis com pallets de 1200x1000mm. 
 

Isso possibilitará que a transferência entre caminhões seja realizada de maneira ágil, 

sem maiores custos operacionais (mão de obra) e em tempo adequado à manutenção 

das condições ideais do produto, a exemplo da temperatura em que devem ficar 

acondicionadas, reduzindo drasticamente a chance de perda de qualidade. 

 

Diante de todo exposto, elucidado o equívoco da Impugnante e evidenciado que não 

há qualquer motivo para se alegar qualquer tipo de restrição, seja de competidores, 

ou mesmo relacionadas as possíveis marcas dos frangos, não merecem ser acolhidos 

os argumentos da Impugnante. 

 

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DA LITORAL NORTE 

 

A referida Impugnante, assim como a LKB COMÉRCIO, também alegou que o edital 

estabelece condição irregular, na medida em que definiu que o produto a ser 

fornecido no Lote II (frangos congelados) deverá ser fornecido em embalagem 

secundária. 
 

Arrematou que o Ministério da Agricultura veda a reembalagem de produtos de 

origem animal por empresas que não sejam inspecionadas, pois, segundo a 

impugnante, frustra o caráter competitivo da licitação. 

 

3.1 DA ANÁLISE 

 

Pelos motivos já vastamente expostos no tópico 2.1 acima, também não merece 

acolhimento a sua irresignação. 
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4. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, o Pregoeiro e a equipe de apoio, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da 

Lei 10.520/02, do Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar 

IMPROCEDENTES as impugnações interpostas pelas empresas LKB COMÉRCIO 

LTDA. e LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., 

mantendo-se inalterados os termos do edital. 

 

Camaçari, 30 de outubro de 2019. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Ana Paula Souza 
Silva  

Presidente/Apoio 

 
 

Aricele Guimaraes 
Machado Oliveira 

 Pregoeira 

 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

 
 

 Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Apoio 

 


