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RESPOSTA AS SOLICITAÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DO 

EDITAL DA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2018 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2018 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 

COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA 

ESCOLAR/PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. 

 

Com relação as observações feitas pela impugnante, MARMORIL SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕIES EIRELI-EPP, vimos informar e esclarecer que: 

As solicitações de apresentação da documentação posta no item 

7.14.11, possui conforme já esclarecido pela reclamante, respaldo na 

Resolução nº 32/2006-FNDE, art. 15, § 4º. Outrossim, a exigência de 

que as mesmas estejam assinadas por técnico da área com firma 

reconhecida, dará a esta administração, conforme previsto no art. 15, 

§ 4º alínea “a” da Resolução nº 32/2006-FNDE, maior certeza de que 

os produtos que estão sendo adquiridos por esta municipalidade para 

serem distribuídos ao alunos possuem qualidade físico-química. Cabe 

salientar que tal documento em nenhum momento restringe a 

competitividade e sim atende as exigências de garantir a qualidade dos 

alimentos que serão adquiridos. Observasse que qualquer firma cujo 

ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, possui tais documentos e 

que os mesmos podem ser facilmente elaborados por técnico da área. Cabe neste 

caso a reclamante buscar se adequar a legislação, para que esta possa 

habilitar-se para fornecer gêneros alimentícios para Merenda Escolar. 

Pois a retirada de tal exigência facilitará a participação de firmas 

aventureiras no certame e consequentemente teremos, pela falta de tal 

exigência, produtos com qualidade duvidosa. 

Com relação ao item 5.1.2 cabe a reclamante manter-se sempre 

atualizada ao processo e as publicações dele decorrentes, pois já fora 

publicado no site da Prefeitura, no site do Portal de Compras Públicas, 

Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e Jornal Amazônia a 

retirada desta exigência. 

Com relação a solicitação de comprovação de aptidão posta no item 

8.6.2, não vemos nenhuma restrição legal, uma vez que tal documento 

possui conforme novamente informado pela impugnante, amparo 

legal, neste caso art. 30, Inciso II da Lei Federal 8.666/93, outrossim ao 

contrário do que está sendo posto pela impugnante, em nenhum 

momento tal documento está sendo cobrado no edital ou fazendo 

referência de que as declarações devem ter “objeto idêntico” ao que 

será contratado. Se a reclamante ler com mais atenção tal solicitação a 

mesma este posta com a seguinte redação: “Comprovação de aptidão para o 
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fornecimento de bens em características, quantidades e prazos COMPATÍVEIS com o 

objeto desta licitação, ou com o ITEM pertinente, por meio da apresentação de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado”. Tal solicitação editalícia 

obedece estritamente os §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei Federal 8.666/93. 

Novamente vimos informar que a retirada de tal exigência facilitará a 

participação de firmas aventureiras no certame e consequentemente 

teremos, pela falta de tal exigência, fornecimento de produtos com 

qualidade duvidosa. 

Ao final vimos que, qualquer alteração editalícia, conforme proposto 

pela impugnante, ao contrário do posto pela mesma, não irã ampliar a 

competitividade e sim beneficiar a mesma, pois tais documentos, não 

restringem a competitividade para empresas do ramo de atividade 

compatível com o objeto desta licitação e sim garantem que a 

administração estará adquirindo produtos de qualidade e com firmas 

capacitadas a fornecer tais produtos.  

 

  

 

Cametá, 27 de março de 2018. 

 

Márcio Vieira Gonçalves 

Pregoeiro/Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Cametá 
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