ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50
cN

ATA DE
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE
cn
CHAMADA PÚBLICA Nº 19/2019 PMN

Aos 10 dias de abril de 2019, às 9, reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitação, designados pela Portaria número 474 de 08 de fevereiro de 2019, com
intuito de analisar e julgar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL da CHAMDA PÚBLICA nº
19/2019, cujo OBJETO: CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE
ORGANIZADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E
RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015 VISANDO A AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E
CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
NAVEGANTES/SC,

PARA

O

ANO

DE

2019.

Protocolado

pela

empresa

COOPERATIVA DOS SUINOCULTURES DO CAÍ SUPERIOR LTDA – CNPJ:
91.360.420/0001-34.
PRELIMINARMENTE

A Comissão Permanente, ao receber a Impugnação ao Edital, verificou que a mesma foi
protocolada tempestivamente e na forma prevista em lei, decidindo, portanto, recebê-la,
passando a analisá-la, conforme fundamenta o artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93, que traz a
seguinte redação:
“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.”
DA IMPUGNAÇÃO:

Menciona a empresa que no presente edital dever ser alterado, devendo ser exigido
Alvará da Vigilância Sanitária e para produtos de origem animal, apresentar registro em órgão
de inspeção sanitária (SIM, SIE ou SIF). Deve ser exigido também certidão no Conselho
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Regional
de Medicina Veterinária, sendo acompanhado da taxa de quitação anual.
cn
Documento expedido pelo conselho de Classe em que o Responsável Técnico está
registrado. Licença Operacional do fabricante. Exigir ainda contrato de prestação de serviços,
registrado em cartório, firmado entre organização da agricultura familiar e a empresa
terceirizada que industrializará/fabricará o produto. E para finalizar, exigir licença sanitária do
veículo de transporte – certificado de vistoria.

2-

DA DECISÃO:
Em suma, a impugnação apresentada não merece provimento, pelo que segue:
Em primeiro momento é importante frisar o que dispõe o Manual apresentado pelo

FNDE para auxilio em relação à Resolução 04/2015:
Os produtos alimentícios a serem adquiridos para a alimentação escolar devem
atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecida por um dos
serviços de sanidade abaixo:
• Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa/Ministério da Saúde) ou
Anvisas locais ou estaduais;
• Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa/ Mapa) ou
serviços de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).
É importante esclarecer que os produtos “in natura”, sem nenhum tipo de
processamento e de origem vegetal, não necessitam de avaliação sanitária. Já
os produtos de origem vegetal que passaram por algum tipo de processamento
devem ser analisados pelo Ministério da Saúde, através da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária e suas instâncias em âmbito estadual, regional e
municipal. Todos os produtos de origem animal, inclusive ovos e mel,
necessitam da avaliação sanitária. O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) tem a responsabilidade de avaliar sanitariamente esses
produtos. Eles podem ser inspecionados por uma das seguintes instâncias:
Serviço de Inspeção Municipal – SIM (permite a comercialização em âmbito
municipal); Serviço de Inspeção Estadual – SIE (permite a comercialização em
âmbito estadual); e Serviço de Inspeção Federal – SIF (permite a
comercialização em todo território nacional).

Diante disso fica evidente que o próprio manual dispõe os documentos que devem ser
exigidos.
Com isso, a Administração para evitar um formalismo exacerbado, e a exigência de
documentos que frustrem a competição, exigiu documentos essenciais para o bom
andamento da chamada pública e a garantia de qualidade dos produtos ofertados.
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documentos estão todos previstos no edital, em primeiro momento o

edital menciona:
3.4 DEMAIS DOCUMENTOS:
3.4.1 Para os itens CARNE BOVINA e FILÉ DE TILÁPIA: o Licitante deve apresentar
juntamente com a habilitação: Ficha técnica contendo tabela de informação
nutricional assinada pelo responsável técnico com registro no CRMV,
Certificado de Inspeção do Estabelecimento Produtor.

Também menciona o edital no descritivo do item:
O produto deverá ser rotulado com a legislação vigente (instrução normativa nº 22 de
24/11/2005 do M.A.A.). No rótulo de cada embalagem deve constar identificação
completa do produto (nome do corte da carne) marca identificação da origem (nome e
endereço do matadouro frigorífico ou entreposto de carne), peso líquido, data de
processamento de data de validade (ou número do lote e data de validade), condições
de armazenamento, carimbo oficial do SIF, SIE ou SIM e indicação da expressão:
Registro no Ministério da Agricultura SIF / DIPOA sob nº ___/___ ou SIE / CIDASC
sob nº ___/___, todas as informações devem ser apresentadas de forma clara e
indelével e que resista às condições rotineiras de manuseio da embalagem.

Importante mencionar também que o edital exigi além da qualidade do produto,
a qualidade da entrega do mesmo.
Embalagem secundária: O produto deve ser entregue em caixa de papelão reforçada
ou caixa plástica limpa, retornável.
Transporte: Os perecíveis (carnes) deverão ser transportados em caminhão
frigorífico, em condições que preservem tanto as características do alimento
congelado como a qualidade da carne. O veículo de transporte deve ser caminhão tipo
baú, isotérmico, com registros de controle de temperatura. O motorista e o ajudante de
transporte deverão estar com uniforme limpo e apresentável, proteção para cabelos
(touca ou boné) no momento da entrega para a unidade.

Diante dos itens mencionados fica evidente que todos os produtos deverão
estar de acordo com as normas vigentes e serem entregues da melhor qualidade
possível. Mesmo que não previsto a apresentação da documentação no envelopes de
habilitação, o licitante deverá estar de acordo e cumprir as normas, podendo inclusive
ser desclassificado na fase de amostra e responder Processo Administrativo caso
descumpra com o exigido.
3

“Doe órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas”
Rua João Emílio nº 100 – Fone: (47) 3342 9500
Centro – 88.375-000 – Navegantes – SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50
cN
cn É

importante ressaltar que existem outros meios para assegurar o cumprimento das

obrigações pactuadas, como a possibilidade de estipulação de multa contratual caso o objeto
fornecido não esteja de acordo com o Licitado.
Frisa-se também, que ao participar do processo licitatório a empresa está de acordo
com o que é exigido no edital, devendo cumprir o que nele está contido, se acaso a empresa
apresente item que não esteja de acordo com as normas, estes serão reprovados, se geradas
dúvidas em relação ao cumprimento da norma a Administração poderá abrir diligência para
conferencia, também será oportunizado as empresas concorrentes prazo para recursos, se
estas reconhecerem que o item ofertado não está de acordo com a legislação..
Pelo exposto, visto a legalidade do edital, decide-se pela improcedência da impugnação
apresentada pela licitante.
Mantem-se a data da abertura dos envelopes no dia 12/04/2019.
- PUBLIQUE-SE.
É a decisão.
Navegantes, 10 de ABRIL de 2019.

Presidente: Ellinton Pedro de Souza
Membros: Leila Mengarda
Tatiana de Alencar Carlini
Josezite dos Santos
Fernanda Hassmann Constâncio
Ratificando:
MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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