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FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 

REFERENTE: PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 219/2019 – COMPEL 
PROCESSO N.º 01293.11.07.611.2019. 
 
OBJETO: Aquisição de Cestas Natalinas e Frangos a ser distribuídos aos beneficiários dos 
Programas Bolsa Família e Bolsa Social e do BPC, que estão cadastradas no CRAS, CONVIVER, 
CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, pelo Serviço 
Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Camaçari/BA.  
 
  

ESCLARECIMENTO IV 
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em participarem da 
licitação acima mencionada, informamos: 

 
PERGUNTA 01  
 

 

No tocante ao lote 02, item 01 – 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 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. 
  

No que toca à especificação do objeto, é certo que o aumento do nível de seu detalhamento influi 

inversamente no universo de fornecedores aptos a atender a demanda, reduzindo-o. Consequentemente, 

a caracterização excessivamente pormenorizada poderá conduzir a um único ou nenhum fornecedor, 

ao passo que a especificação por demais genérica ou singela poderá ampliar as opções no mercado, 

porém, para o objeto cujas características não atendam plenamente as necessidades efetiva da 

administração, frustra a finalidade da contratação. 

Destarte, o gestor deverá tomar as cautelas necessárias para assegurar que as especificações 

correspondam àquelas essenciais ao bem, sem as quais, não poderão ser atendidas as necessidades da 

administração, evitando por outro lado, detalhes considerados supérfluos ou desnecessários, que 

possam limitar a competição indevidamente. 
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É nesse sentido que a doutrina e o TCU aconselham a administração evitar a possibilidade de um 

tratamento diferenciado para as licitantes, consequentemente ensejar insegurança jurídica, por conta da 

descrição restrita do bem pretendido, que restringem diretamente a participação de um maior número 

de licitantes que não sejam fabricantes/produtores, causando assim, prejuízo aos cofres públicos. 

Frisa-se ainda que após ciência da resposta ao pedido de esclarecimento disponibilizado em site oficial 

da Prefeitura de Camaçari/BA a seguir: “O licitante quem deverá dispor as 03 unidades de frango 

dentro de uma embalagem secundária em caixa de papelão, conforme as especificações da TR. 

Essa embalagem secundária deverá ser idealizada separadamente pelo licitante” (grifo nosso), tal 

resposta, fere gravemente as previsões legais das legislações vigentes, pois, as permissões ora 

mencionadas para confecção de embalagens especificas, com selos oficiais, só competem aos 

fabricantes/produtores que sofrem diretamente fiscalização do órgão competente, que por sua vez, só 

autoriza a comercialização de embalagens por ele ora aprovados, e não é comum embalagens 

secundárias tão restritas para atender apenas a uma única administração, causando ainda, mais 

onerosidades as indústrias. 

Diante do exposto, para os licitantes que apenas irão comercializar/distribuir as marcas de outros 

fabricantes, esta exigência de confecção não é legal, devendo esta administração possibilitar o ajuste ou 

correção da embalagem secundaria em seu Termo de Referência, visando a obtenção do interesse da 

administração. 

 

RESPOSTA 01:   
 
 

 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: 
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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 

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 
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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: 

 

 

 

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. 

 

 
 Camaçari, 30 de outubro de 2019. 

 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Pregoeira da COMPEL 


