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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/22 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 016/22 

OBJETO: CARNES BOVINA E DE FRANGO 

 

 
 Tendo em vista a publicação do edital supramencionado, e conhecimento aos 

interessados, após análise do pedido de impugnação ao edital, enviado pela Sra. Regiane Lucena do 

Nascimento, segue nossa resposta: 

 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
PRELIMIRNAMENTE 
 
DA INTEMPESTIVIDADE 
 
O Edital assim dispõe. 
 

 
 
Portanto, sendo a data da sessão marcada para o dia 16/05/2022, certo que o último dia de prazo 

para o protocolo de pedidos de esclarecimentos e impugnações se ultimou aos 06/05/2022. 

 

http://www.craisa.com.br/
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Conforme se denota do protocolo abaixo, a impugnação fora apresentada somente aos 

09/05/2022. 

 

 
Destarte, a impugnação protocolada aos 09/05/2022 restou INTEMPESTIVA. 

Entretanto, por Essa Administração Pública primar pela lisura e transparência dos seus atos, 

oferecemos resposta à impugnação apresentada. 

 

1.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Trata-se de impugnação ao Edital apresentado pela Sra. Regiane Lucena do Nascimento, aos 09/05/2022, 

alegando em suma   

a) (...) “que esta r. Administração Pública pretende licitar através de um mesmo lote produtos de 

natureza distinta”. 

b) (...)” delimita a exigência nos itens 01,02 e 03 do lote 2 (Carnes de Frango) que o produto seja 

fornecido na embalagem primária em pacotes de 05 a 10 Kg, conforme Anexo I” 

 

2.DO MÉRITO 

a) Via de regra, a licitação deve ser sempre dividida em itens. Contudo é possível haver exceções nas 

situações que seja mais vantajoso a união de objetos em lotes, seja por economia para o órgão ou por 

questões técnicas, de segurança ou por serem complementares.  

O Tribunal de Contas da União já publicou uma súmula sobre esse assunto: 

“SÚMULA Nº 247 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

http://www.craisa.com.br/
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editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 

propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 

capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 

possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as 

exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.” 

Logo, considerando as características das atividades da CRAISA e os critérios técnicos, essa 

Administração entende necessário que todos os itens denominados Carne bovina esteja agrupados no 

mesmo lote. 

 

Feita essas considerações, rejeita-se a impugnação ao edital apresentada quanto a essa questão. 

 

b) A CRAISA- Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, além de outras 

atividades é responsável pela Alimentação Escolar do Município de Santo André e Alimentação dos 

servidores públicos do município, realizando atualmente a produção diária de cerca de 67.200 refeições. 

A definição das embalagens no Edital fora realizada considerando as questões técnicas das atividades 

desenvolvidas pela CRAISA, visto que o recebimento de produtos em embalagens maiores são ideais 

para o fluxo de pré-preparo da alimentação, afora evitar lesões por esforço repetitivo dos funcionários 

ao realizar as atividades de abertura das embalagens, entre outras. 

Ademais, insta ressaltar que o anexo I do Edital, para todos os itens e não somente para os itens 

mencionados, aduz que “Embalagens diferentes das citadas poderão ser propostas e apresentadas pela 

empresa, estando, porém, sujeitas à aprovação da CRAISA”. Vide Anexo I, item 03-EMBALAGENS, 

páginas 44 para Lote 1 e página 55 para o lote 02. 

Feita essas considerações, tendo em vista que aos licitantes fica facultada a apresentação de 

embalagens diversas do determinado, rejeita-se a impugnação ao edital apresentada quanto a essa 

questão. 

 

3.CONCLUSÃO 

Por todo o acima exposto, rejeita a impugnação ao pregão Presencial nº 004/22 apresentada pela 

Sra. Regiane Lucena do Nascimento. 

http://www.craisa.com.br/
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Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas e Anexos do Edital, na mesma data e horário 

anteriormente informados. 

Santo André, 10 de maio de 2022- Valquiria Araújo dos Santos-Pregoeira 
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