
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  CALEVI  MINERADORA  E
COMÉRCIO.

 

I – DOS FATOS

Trata-se  da  análise  da  impugnação  ao  Edital  interposta  tempestivamente  pela
Empresa  CALEVI  MINERADORA E  COMÉRCIO,  nesta  ato  representada  pelo  senhor  Pablo
Crispim Loureiro.

II – DO PLEITO

  1.      A empresa CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO 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,  que  o  Edital  deixou  de  exigir  documentos  obrigatórios  e  de
fundamental importância para atestar a qualidade do objeto licitado, quais sejam: “...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)...”
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III – DA APRECIAÇÃO

 

 Da  análise  dos  argumentos  da  impugnante  elaborou-se  as  seguintes
respostas:

a)           O item 7.10 do Termo de Referência – Anexo I do Edital, traz como obrigações da
Contratada: “Apresentar, trimestralmente, laudo da qualidade dos produtos, emitido por laboratório
especializado  e  credenciado,  constando  características  microscópicas,  físico-químicas  e
microbiológicas e o nível da qualidade, compatíveis com o padrão estipulado pela ANVISA e pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;”

b)        As exigências descritas no item acima não são de caráter restritivo, ou seja, a Contrata
estará sujeita a estas normas, às suas alterações se houver e às demais normas ou legislações
vigentes ou a viger, de todo e qualquer Órgão regulador do objeto licitado. 

c)                  A qualquer momento a fiscalização poderá exigir laudos complementares que se
julgar necessários ao comprimento das obrigações contratuais.

CONCLUSÃO

4. Assim, conheço o pedido de impugnação, por tempestivo, para, no mérito, negar-
lhe provimento por ausência de fundamentação plausível na sustentação do pleito da Impugnante.

Brasília, 05 de novembro de 2013

MARCIEL RUBENS DA SILVA

Pregoeiro / CNMP
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