
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência: Processo n.º 0.00.002.001750/2013-10
Edital do Pregão Eletrônico nº 41/2013
Aquisição de água, café e açúcar.

Ementa: Análise da impugnação ao Edital feita pela Empresa CAFÉ PIRACANJUBA COMÉRCIO
E INDÚSTRIA LTDA - EPP.

 

I – DOS FATOS

Trata-se  da  análise  da  impugnação  ao  Edital  interposta  tempestivamente  pela
Empresa  CAFÉ PIRACANJUBA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – EPP,  Pessoa Jurídica  de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.632.421/0001-47, com sede no SEES Quadra 12,
Lote  28  –  Sobradinho/DF,   neste  ato  representada  pelo  seu  Procurador  HUDSON SANTOS
NOGUEIRA.

II – DO PLEITO

  1.      A empresa CAFÉ PIRACANJUBA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – EPP  apresentou
impugnação ao edital  do Pregão em comento,  cujo  objeto  é a contratação de empresa para
eventual  fornecimento  de  água  mineral,  café,  açúcar  e  adoçante,  de  modo  a  atender  às
necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público.

2.    Intenta, a Impugnante, resumidamente, que seja alterado o prazo de validade do produtos
constantes do item 3.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital; questionar o teor do subitem
3.6 e 7.11 também do Termo de Referência, que impõe ao licitante o ônus de arcar com os custos
de análise  laboratoriais  dos produtos,  de forma descessária  e  onerosa;  salientar  que o edital
deveria outros modelos de embalagem, como a Fresh por exemplo e, ainda, que o CNMP e/ou
qualquer outro interessado faça às suas expensas, a análise do produto fornecido pela contratada
(item 7.10).

III – DA APRECIAÇÃO

 

 Da análise dos argumentos da impugnante elaborou-se juntamento com a
área demandante, as seguintes respostas:
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a)          Os produtos constantes do item 3.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital,
possuem, usualmente, os seguintes períodos de validade praticados no mercado:

. Açucar cristal – 24 meses

. Adoçante dietético – 36 meses

. Café torrado e moído, empacotado a vácuo puro, pacote tipo tijolinho – 18 meses.

Assim é procedente a exigência da data de fabricação e de validade dos produtos,
serem de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega.

b) Solicitação de laudos : Conforme legislação vigente, os laudos foram solicitados de
maneira abrangente pois referem-se a todos os itens da aludida licitação, sendo cada um com sua
peculiaridade e exigência legal. O ônus para o contratado não será requerida pela contratação,
mas sim pela própria condição de fornecedor de alimentos. Cita-se alguns laudos exigidos e sua
previsão legal:

  . LAUDO TÉCNICO emitido por laboratório especializado e credenciado, constando a
análise físico-química e os resultados dos exames microbiológicos e bacteriológicos, previsto no
parágrafo único de art. 27 do Decreto Lei nº 7.841/45 (Código de Águas Minerais) combinado com
a Lei nº 6.726/79, que comprovem o atendimento dos padrões legais pertinentes, estabelecidos
pelo  Ministério  da  Saúde  e  pelo  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral  -  DNPM  do
Ministério das Minas e Energia;

.  LAUDO TÉCNICO  emitido  por  laboratório  especializado,  atestando  as  exigências  da
PORTARIA Nº 277 de 22 de setembro de 2005 da ANVISA;

. Certificado de Autorização ao Uso do Selo de Pureza ABIC ou de outros laboratórios
credenciados pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos de Saúde (habilitados pela Vigilância
Sanitária) para atestar a qualidade do produto em questão, dentro do prazo de validade, expressa
na embalagem, bem como Certificado de Qualidade na Categoria ofercida, emitido pela ABIC ou
por  laboratórios  credenciados  pela  Rede  Brasileira  de  Laboratórios  Analíticos  de  Saúde
(habilitados pela Vigilância Sanitária) para testar a qualidade do protuto em questão;

. LAUDO TÉCNICO para o item 3.1.2, com no máximo 30 (trinta) dias da sua emissão,
emitido por laboratório especializado atestando as exigências da PORTARIA Nº 271 de 22 de
setembro de 2005 da ANVISA.

c) O café torrado e moído, empacotado a vácuo puro, pacote tipo tijolinho, conforme
disposto no item 3.1 do Termo de Referência é mais conveniente e oportuno para a Administração,
tendo  em  vista  suas  melhores  condições  de  armazanamento  e  estocagem,  uma  vez  que  a
embalagem corre menos risco de ser violada, além de pode ser estocada por mais tempo sem
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que haja perda de sabor e aroma. 

IV - CONCLUSÃO

Assim, com base no inciso II, do art 11, do Decreto 5.540/05, conheço o pedido de
impugnação,  por  tempestivo,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento  por  ausência  de
fundamentação plausível na sustentação do pleito da Impugnante.

O  presente  pedido  de  impugnação  não  será  encaminhado  para  decisão  da
Autoridade superior, tendo em vista não se tratar de recurso administrativo previsto no inciso XVIII,
do art 4, da Lei 10.520/2002.

Brasília, 07 de novembro de 2013

MARCIEL RUBENS DA SILVA

Pregoeiro / CNMP
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