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Objeto: Contratacao de pessoa juridica, pars o fornecimento de materiais, maquinas e 
equipamentos agricolas destinado ao atendimento de produtores rurais da agricultura 
familiar, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas em conformidade 
com as agoes desenvolvidas pela Agenda de Desenvolvimento Sustentavel do Amazonas 
- ADS em parceria com o sistema SEPROR. 

Impugnante: K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
Modalidade de Licitacao: Pregao Presencial n° 008/2022-CIL-ADS / Registro de Precos 
008/2022. 

DECISAO DO PRESIDENTE DA CIL- IMPUGNAcAO AO EDITAL 

1. DA ADMISSIBILIDADE 

O criterio de aceitabilidade da impugnacao ao edital exige a manifestagao motivada, o 
que foi promovido nos autos pela Empresa Impugnante que, no prazo de 05 (cinco) dias 
uteis antes da data fixada pars a ocorrencia do certame, em observancia ao disposto no 
art. 87, § 12 da Lei Federal n.° 13.303/2016, atendendo ao que prescreve o item 10.1 do 
Edital. Logo, no ha vicios ou impropriedade que maculem a admissibilidade da 
Impugnacao. 

Assim, a peca impugnatoria apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade 
previstos na legislacao, razao pela qual o Presidente da Comissao Interna de Licitagao 
delibera pelo recebimento pars os devidos fins de direito. 

2. DO RELATORIO 

A Impugnante tem interesse de participar do Pregao Presencial n° 008/2022 e solicitou 
o respectivo instrumento editalicio. 

Pois bem, ao analisar as clausulas e condicoes para a participacao deparou-se com 
supostas incongruencias no tangente ao criterio de julgamento adotado pois torna 
impossivel a participacao da peticionaria, pois seu objeto social permite apenas o 
enquadramento para fornecimento do item referente a medicao - balanca, sendo que os 
demais itens do late 05 no comercializa e nem pode comercializar. Com base nisso, 
manifesta-se pela necessidade de revisao das clausulas editalicias conforme exposto a 
seguir: 

"(...) A impugnante tem como objeto principal a atividade de industria e comercializacao 

de instrumentos de medicao - balancas, razao pela qual se interessou pela licitacao em 

analise. E DA FORMA QUE O PREGAO ENCONTRA-SE NAO TERA CONDIcOES DE 

FORNECER SENDO QUE TAL FATO E PREJUDICIAL PARA ADMINISTRAcAO E DINHEIRO 
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PUBLICO JA QUE COMO FABRICANTE POSSUI PRE~OS MUITO MATS ATRATIVOS QUE 
EMPRESAS DO RAMO DE REVENDA! 

(...) Ao tomar conhecimento do teor, verificou que esta continha exigencias restritivas, 
vedadas pela legislacao em vigor por restringirem o carater competitivo da disputa. 

Do modo que esta estruturado o edital, todos os seus itens certamente no sao 
produzidos por uma unica empresa, restando claro que inumeros licitantes poderiam se 
afugentar desse pregao ao ler o edital e constatar que no produziriam ou 
comercializariam todos os produtos do tote. Por conta disso, tambem o artigo 3°, §1°, 
inc. I, da Lei 8.666/93 restara flagrantemente infringido caso mantido o edital nos moldes 
aqui combatido, pois a competitividade simplesmente no existira'. 

Da forma que esta escrito o edital o principio salutar da competitividade resta 
prejudicado visto que, Como já mencionado acima, nem todos empresas poderiam 
participar pois, do ponto de vista comercial, na"o ha motivo para que uma empresa 
comercialize tamanha gama de produtos". 

Apos as arguicoes de fato e de direito apresentadas, solicita a avaliacao das ponderacoes 
e reforma do instrumento convocatorio com as alteracoes sugeridas para garantia da 
qualidade do servico prestado e a efetividade da proposta de precos. 

E o relatorio. 

3. DO MERITO 

Apos os tramites processuais de praxe, vieram os autos ao Ilustrissimo Sr. Presidente da 
Comissao Interna de Licitacao desta Agencia, nomeado atraves da expedicao da Portaria 
n° 114/2022-GAB/ADS que, no use das suss atribuicoes legais e regulamentares, passa a 
manifestar-se atraves da seguinte decisao: 

Versam os autos sobre Impugnacao ao Edital formulada pela Empresa K C R INDUSTRIA E 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA e, em averiguacao, constatou que o cerne da 
questao cinge sobre a suposta ineficiencia da licitacao por LOTE pela diversidade dos itens 
componentes, requerendo o desmembramento dos totes, transformando-os em itens ou 
lotes independentes ou ate unificados em grupos similares, ou peto menos as balancas 
em um tote independente. 

O que determine se um vicio e sanavel ou insanavel, e o efeito danoso do erro cometido 
pelo gestor ou pela autoridade publica. Nessa esteira, os supostos erros apontados como 
fundamento para obtencao de exito no ajuste do Termo de Referencia podem ou no 
comprometer o fluxo regular do procedimento licitatorio a depender da apreciacao do 
merito. 

Partindo dessa premissa, antes de adentrar efetivamente no merito, cumpre esclarecer 
que o Pregao Presencial por Sistema de Registro de Precos e um procedimento especial 
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de licitacao que visa selecionar a proposta mais vantajosa corn observancia fiel do 
principio da isonomia, corn vistas a projetar uma futura contratacao. A Administracao 
Publica firma um compromisso por meio de uma Ata de Registro de Precos, onde se 
precisar de determinado produto registrado, o Licitante vencedor estara obrigado ao 
fornecimento dentro do prazo de validade da referida ATA. 

Feitas as consideracoes iniciais, averiguando as arguicoes expostas na peca impugnatoria, 
logo constata-se que as mesmas no merecem prosperar. 0 certame visa a contratacao 
de maquinas e equipamentos agricolas para execucao de projetos do sistema SEPROR 
visando o incentivo e apoio a producao agricola local. 

Assim, os itens do certame foram solicitados para a composicao de Kits visando a 
aquisicao de Maquina de Beneficiamento de Laranja, aquisicao de Caixas pars Criacao de 
Abelhas Sem Ferrao (meliponicultura); Maquinas e Equipamentos para Coleta e 
Beneficiamento do Mel; Kit Apicultura; Kit Despesca; Embalagens do tipo Caixa de 
Papelao, Sacos de Rafia Entrelacados Laminado e do Tipo Giro Ingles; Fornecimento de 
Maquinas e Equipamentos para Dinamizagao da Agricultura familiar; Fornecimento de 
Maquinas e Equipamentos pars o Beneficiamento Mecanizado de Farinha de Mandioca. 

0 certame tern o proposito de fortalecer a atividade aquicola melhorando principalmente o 
manejo durante a despesca, faz-se necessaria a aquisicao de materias que possibilitem um 
melhor desempenho dos criadores durante esta pratica. Os utensilios representam valores 
expressivos quando diluidos no custo de producao, mas que refletem expressivamente na 
qualidade do produto final, principalmente quando o porte do piscicultor e tido como 
pequeno. 0 emprego dessa estrutura minima possibilita agregar um valor mais junto ao 
pescado, alem de estender o tempo de prateleira do produto final a que a atividade se 
destina. 

Nessa toads, os LOTES foram definidos conforme a composicao indicada pela equipe 
tecnica e o LOTE 5 corresponde ao Kit Despesca, incluso no processo de producao atraves 
da aquisicao destes utensilios corretos para o processo de insensibilizacao e abate, reduzindo 
o risco de contaminacao cruzada de bacterias e outros agentes contaminantes, quando os 
utensilios sao compartilhados, minimizando ao maximo perdas durante o processo 
produtivo. 

Oportuno salientar que a especulacao quanto a oferta de precos mais vantajosos nao se 
coaduna corn a natureza juridica do processo licitatorio uma vez que nao e o unico 
requisito determinante da capacidade pars contratar corn a Administracao publica. E 
necessario tambem demonstrar a habilitacao juridica e a aptida"o para fornecimento, o 
que sera apreciado no decorrer do certame. 

Por todo o aludido, vislumbra-se que a impugnacao interposta nao apresenta arguigoes 
relevantes para acarretar na modificacao do instrumento convocatorio haja vista que a 
opgao por LOTE como modalidade de Pregao por Sistema de Registro de Pregos e definida 
corn base em justificativa da equipe tecnica utilizando-se do poder discricionario 
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conferido a autoridade competente, o que no restringe a competitividade tampouco 
frustra a obtencao da proposta mais vantajosa. 

4. DA DECISAO 

Ante o exposto, ancorado na justificativa apresentada e no evidenciados vicios ou 
impropriedades contrarias as normas regulamentadoras do certame, tampouco 
restritivas a competitividade e que obstem a garantia da seguranca juridica para a selecao 
da proposta mais vantajosa para a aquisicao almejada, o I. Presidente da Comissao 
Interna de Licitacao recebe a presente Impugnacao face a tempestividade e, no merito, 
decide pelo DESPROVIMENTO DA IMPUGNAcAO, mantendo as clausulas editalicias 
canfrontadas inalteradas. 

Manaus-AM, 05 de agosto de 2022. 

ANDRE ALEXAN DE LIMA RIBEIRO 
Presidente da Comissaaao erns de Licitacao - CIL/ADS 


