
ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Venho  por  meio  deste  apresentar  minha  IMPUNAÇÃO  ao  Edital  do  Pregão  Eletrônico  Nº  41/2013  da
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Justifica-se uma vez que detectamos graves falhas,
as quais devem ser resolvidas, para que este seja um processo licitatório claro e transparente, cumprindo as
exigências MÍNIMAS de qualidade do produto para o produto ÁGUA MINERAL, e eliminando as obscuridades
existentes no mesmo. Veja que a nobre instituição DEIXOU de exigir documentos de fundamental importância
para atestar a qualidade do objetos licitados, documentos estes, inclusive, obrigatórios para funcionamento das

indústrias fabricantes do objeto a ser adquirido, além de serem de extrema importância para garantir a
boa saúde de quem consumir a água a ser adquirida, objeto desta licitação, quais sejam: a) o Laudo de análise
do Laboratório de Análises Minerais (LAMIN) da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), expedido
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) (art. 25 do Decreto Lei nº 7.841/45); o Laudo vigente
de análise química e físico-química completa da fonte (art. 27 do Decreto Lei nº 7.841/45); b) o Certificado de
análise  laboratorial  microbiológico  (coliformes  totais  e  fecais,  contagem  padrão  em  placas,  pesquisa  de
aeromonas SP e de pseudômonas SP), datado dos últimos 120 (cento e vinte) dias (parágrafo único do art. 27
do Decreto Lei  nº 7.841/45); c) o Declaração expedida pela vigilância sanitária (LAUDO DE VISTORIA DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA), comprovando que o fabricante cumpre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Industrialização e Comercialização de Água Mineral Natural e de Água Natural disposto na Resolução Anvisa n.º
173/06; d) Portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia concedendo a lavra da fonte (art. 8º do Decreto
Lei n.º 7.841/45 e art. 43 do Decreto Lei n.º 227/67), que autoriza o funcionamento da fonte produtora do
objeto; e) Declaração de responsabilidade solidaria entre o Distribuidor e a Fonte Produtora, onde a fonte de
onde provirá o produto atesta as condições de armazenagem do distribuidor (interpretação do art. 12 do Código
de Defesa do Consumidor). De modo a subsidiar a decisão de V. Senhoria, cito que alguns dos editais que já
exigem a documentação mencionada: a) Superior Tribunal de Justiça – STJ, pregão nº 77/2013, realizado no
dia 04/07/2013,  b) Pregão nº 19/2013 da Companhia Nacional  de Abastecimento – CONAB, realizado em
29/08/2013; entre outros. Tendo em vista todo o exposto, apresentamos nossa IMPUGANÇÃO ao Edital, para
CORREÇÃO do instrumento convocatório de modo a manter a legalidade e isonomia no presente certame, além
de tais alterações serem de fundamental importância para a perfeita execução do contrato pretendido e para
que o objeto seja saudável e próprio para o consumo humano. Brasília-DF, 04 de novembro de 2013. Pablo
Crispim Loureiro. Email: vendas@hydrate.com.br

Atenciosamente,
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO
Fone: (61)3427-1133 / 3427-1122
Site: www.hydrate.com.br

mailto:vendas@hydrate.com.br
http://www.hydrate.com.br/

