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CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – CJF
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 38/2021

IMPUGNAÇÃO

A

empresa

FINO

SABOR

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

EPP

CNPJ:

00.354.138/0003-50, vem através de sua procuradora SYLVANA DIAS DE ARAUJO, CPF:
606.694.031-72, RG: 1.373.439 SSP/DF, e-mail: sylvanadiasdearaujo@gmail.com tel: (61) 98112-7233,
IMPUGNAR o edital do PE 20/2021, conforme exposição abaixo:

- DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL .
Conforme o custo estimado da contratação apresentado em edital, o valor do pcts do
produto café referente aos itens 67 - Café torrado e moído - 22,90 (preço de kg).
Nos últimos meses o produto café apresentou altas nos preços decorrente da oscilação da
economia em consequências da evolução da pandemia, da crise hídrica e de variações climáticas
inesperadas, dentre eles um fato superveniente decorrentes de caso fortuito e de força maior que ocorreu
no sul de Minas, uma forte geada, como é de conhecimento deste órgão, este fator teve repercussão em
todo o território nacional, fazendo com que o preço da saca de café chegasse a um patamar elevadíssimo,
tendo uma alta crescente a cada dia.
O fato ocorrido teve um efeito tão devastador nas lavouras, que muitas delas terão que
ser esqueletadas.

Para se ter uma idéia do efeito devastador causado, abaixo uma foto anterior a geada.
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Em uma breve consulta no site www.cooxupe.com.br, podemos ver que o café vinha
subindo em relação ao ano de 2020 mês a mês e que em 2021 o mesmo também apresentou altas, a
saca de café que a cooxupe estava pagando R$ 793,67 (Setecentos e Noventa e três Reais eSessenta e
Sete Centavos) em junho de 2021, porém no dia 22/07/202, após a geada, a cooxupe divulgou nota
onde estavam pagando o valor dentre R$ 1.015,00 a R$ 1.030,00 a saca.

Atualmente os preços do café dispararam mais ainda, chegando a oferta de R$ 1.214,00
(um mil duzentos e quatorze reais) a saca de café no dia 18/10/2021 e, em 19/11/2021 já esta no valor
de R$ 1.372,00 (um mil trezentos e setenta e dois reais)
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a saca de 60 kg.

Como se averigua nas cotações apresentadas esta alta esta ocorrendo diariamente.
Uma saca de 60 kg de café ao valor de R$ 1.372,00 (um mil trezentos e setenta e dois
reais), após torrado e moído o valor do Kg sai a R$ 28,58 (vinte e oito reais e cinquenta e oito Centavos),
tendo em vista que o café após torrado perde em média 20% de peso, ou seja, uma saca de 60 kg passa a
ter o peso de 48Kg. Esse valor ainda deve-se acrescentar custo de embalagem, industrialização, frete,
imposto,seguro e um possível lucro por parte da empresa.
O caso fortuito e de força maior devidamente comprovados, vez com que o objeto
sofresse uma variação em seu valor além do comum, estando o produto em alta crescente ainda,
sem previsão de estabilidade.
Caso o preço não seja revisto o pregão poderá ser fracassado como ocorreu com
diversos pregoes aos quais o sr. pregoeiro não acatou o pedido de impugnação para revisar o
valor estimado e os licitantes não conseguiram reduzir seus valores ao proposto no edital,
causando um prejuízo maior ao órgão, sendo que o mesmo terá que realizar outro processo
licitatório.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CAESB - 15/10/2021
Pregão nº 2552021
Pregoeiro fala: Não houve interessados em negociar os preços 5, 6, 7 e 8, tendo em vista que os preços
(15/10/2021
ofertados na disputa ficaram acima dos estimados, consequentemente, os itens restaram
11:37:53)
FRACASSADOS.
Pregoeiro fala: Para FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Como não foi aceita a
(14/10/2021
negociação, a proposta ofertada para os itens 5 e 6 será desclassificada.
12:01:16)
Fornecedor
sim, compreendemos
fala:
(14/10/2021
12:00:53)
Pregoeiro fala: Para FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Compreendo, infelizmente,
(14/10/2021
não é permitido aceitar valor superior ao estimado.
12:00:23)
Fornecedor
senhor pregoeiro, essa diferença é basicamente o ganho da empresa.
fala:
(14/10/2021
11:59:35)
Pregoeiro fala: Para FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Essa empresa arrematou por
(14/10/2021
23,29 o kg, e o preço estimado é R$ 21,98, uma diferença bem pequena. Não consegue
11:57:39)
chegar ao valor da Caesb?
Fornecedor
Sr. Pregoeiro, infelizmente não esta com a realidade de mercado, café esta subindo todos
fala:
os dias, e as novas previsões são de altas maiores ainda
(14/10/2021
11:54:38)
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Pregoeiro fala:
(14/10/2021
11:52:30)
Fornecedor
fala:
(14/10/2021
11:52:29)
Pregoeiro fala:
(14/10/2021
11:51:42)
Pregoeiro fala:
(14/10/2021
11:51:30)

Para FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ressaltamos que os preços
arrematados, conforme o Edital, são equalizados (com DIFAL).
bom dia! infelizmente não, café esta em alta, com previsão de novos aumentos

Para FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor(a) representante,
consegue fornecer os itens arrematados pelos preços estimados?
FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Arrematou os itens 5 e 6. Os preços
ofertados para os itens NÃO atendem ao Edital. Negociação a seguir.

Para não terem o pregão fracassado causando um custo maior ao órgão, os pregoeiros estão
optando em rever o preço estimado, foi o caso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS, este acatou o pedido de impugnação da empresa FINO SABOR, alterando o valor da
cotação, porem esta ainda não foi suficiente, sendo que no mês de novembro o café ainda em alta, o valor
cotado não cobre os custos, tendo o pregão sido fracassado.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00079/2021 (SRP)

Item: 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: superior,
empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 06 meses
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4.800
Unidade de fornecimento: Pacote 500,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,0500
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %
Item: 2
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: superior,
empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 06 meses
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 19.200
Unidade de fornecimento: Pacote 500,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,0500
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Eventos do Item
Evento
Abertura

Data
18/11/2021

Observações
Item aberto.
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14:30:01
Encerramento

18/11/2021
14:45:15

Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/11/2021
14:45:15

Encerrada etapa aberta do item.

Recusa de
proposta

18/11/2021
16:11:21

Recusa da proposta. Fornecedor: CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 05.205.399/0001-60, pelo melhor lance de R$ 14,7700. Motivo:
Preço acima do estimado, mesmo após negociação no CHAT.

Recusa de
proposta

18/11/2021
16:11:27

Recusa da proposta. Fornecedor: FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 00.354.138/0003-50, pelo melhor lance de R$ 15,0000. Motivo:
Preço acima do estimado, mesmo após negociação no CHAT.

Recusa de
proposta

18/11/2021
16:11:33

Recusa da proposta. Fornecedor: MATHEUS DONIZETE ALIPIO DE OLIVEIRA
04765609189, CNPJ/CPF: 40.911.552/0001-76, pelo melhor lance de R$
20,0000. Motivo: Preço acima do estimado, mesmo após negociação no CHAT.

Recusa de
proposta

18/11/2021
16:11:37

Recusa da proposta. Fornecedor: GREEN HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 21.494.511/0001-87, pelo melhor lance de R$
21,9600. Motivo: Preço acima do estimado, mesmo após negociação no CHAT.

Cancelado no
julgamento

18/11/2021
16:12:58

Item cancelado no julgamento. Motivo: Preços acima do estimado, mesmo após
negociação no CHAT.
Não existem intenções de recurso para o item

No caso Fundação Universidade de Brasília – FUB, o pedido foi acatado passando do valor de
referência de R$10,20 (dez reais e vinte centavos para) R$17,83 (dezessete reais e oitenta e três centavos)
o pacote de 550 gr.
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Fundação Universidade de Brasília - FUB
Pregão nº 272021 - Eletrônico por SRP - 154040
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23106.071251/2021-29
Item 03 e 04 Valor de Referência R$10,20
Aviso 21/10/2021 15:09:28
Evento de Suspensão com publicação prevista para 22/10/2021. Motivo: Valores desatualizados

Pregão foi realizado dia 09/11/2021 sendo fechado ao valor de R$ 15,73 (quinze reais e
noventa e três centavos). O pacote de 500 gr.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade de Brasília - FUB
Pregão Eletrônico

Nº 00027/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Unidade de
Critério de
Item Descrição
Quantidade
Fornecimento
Valor (*)
3
Café
Pacote 500,00 G
19680
R$ 17,8300

Valor
Unitário
R$ 15,7300

Valor Global
R$ 309.566,4000

Marca: fino
sabor
Fabricante: fino
sabor
Modelo
/
Versão: vacuo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café, em pó homogêneo, torrado e moído, de categoria superior, com as seguintes
características: Espécie: 100% de café arábica; Bebida (sabor) do tipo intenso, com classificação de bebida dura; Embalagem:
tiposistema de alto vácuo puro em pacotes com 500g; apresentando informações na embalagem conforme legislação em vigor;

FINO SABOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Email: sylvanadiasdearaujo@gmail.com – FONE (61) 98112-7233

Constituído de Grãos de café tipo 6 COB – Classificação Oficial Brasileira -- ou melhores, com no máximo 10% em peso de grãos com
defeitos pretos, verdes e ouardidos (PVA) e ausente de grãos preto-verde e fermentados; Características Físicas: grãos torrados e
moídos, com ponto de torra variando entre 45 e 75 pontos no Disco Agtron, ou equivalente, correspondendo ao intervalo
Moderadamente Escuro a Moderadamente Claro de forma a acentuar o sabor (Apresentar declaração do Grau/ponto de torra);
Características Químicas (exigidas para cada g/100g): Umidade em 5% no máximo; Resíduo mineral fixo em 5% no máximo; Resíduo
mineral fixo, insolúvel em ácido clorídrico a 10% v/v em 1,0 % no máximo; Cafeína, em g/100g mínimo de 0,7%; Extrato Aquoso,
em g/100g mínimo de 25%; Extrato Etéreo, em g/100g de 8,0%; Características Organolépticas: Aroma característico do produto;
Acidez baixa a moderada; Amargor moderado; Sabor característico e equilibrado, isento de gosto Rio Zona; Livres de sabor de
fermentado, mofado e de terra; Baixa adstringência; Razoavelmente encorpado; Nota de Qualidade Global igual ou superior a 6,0
pontos da escala sensorial, de razoavelmente boa até boa, realizada por equipe selecionada e treinada, em laboratórios credenciados,
fazendo uso de escala de 0 a 10 para Qualidade Global; Características adicionais até 10% de grãos conilon (robusta). Grau de
moagem fina/média própria para filtração em coador de papel ou de pano. Os produtos deverão ter validade de, no mínimo 12 (doze)
meses, contados da data do seu recebimento definitivo, com registro da data de fabricação, validade e lote estampadas n o rótulo da
embalagem, bem como, constar identificação SUPERIOR, CNPJ, inscrição estadual, modo de conservação e telefone SAC. Marca de
Referência: Café do Sítio, Melitta sendo admissível café similar, equivalente ou de qualidade superior.Validade do produ to: 18 meses
a contar da data de fabricação

4

Café

Pacote 500,00 G

4320

R$ 17,8300

R$ 15,7300

R$ 67.953,6000

Marca: fino
sabor
Fabricante: fino
sabor
Modelo
/
Versão: vacuo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café, em pó homogêneo, torrado e moído, de categoria superior, com as seguintes
características: Espécie: 100% de café arábica; Bebida (sabor) do tipo intenso, com classificação de bebida dura; Embalagem:
tiposistema de alto vácuo puro em pacotes com 500g; apresentando informações na embalagem conforme legislação em vigor;
Constituído de Grãos de café tipo 6 COB – Classificação Oficial Brasileira -- ou melhores, com no máximo 10% em peso de grãos com
defeitos pretos, verdes e ouardidos (PVA) e ausente de grãos preto-verde e fermentados; Características Físicas: grãos torrados e
moídos, com ponto de torra variando entre 45 e 75 pontos no Disco Agtron, ou equivalente, correspondendo ao intervalo
Moderadamente Escuro a Moderadamente Claro de forma a acentuar o sabor (Apresentar declaração do Grau/ponto de torra);
Características Químicas (exigidas para cada g/100g): Umidade em 5% no máximo; Resíduo mineral fixo em 5% no máximo; Resíduo
mineral fixo, insolúvel em ácido clorídrico a 10% v/v em 1,0 % no máximo; Cafeína, em g/100g mínimo de 0,7%; Extrato Aquoso,
em g/100g mínimo de 25%; Extrato Etéreo, em g/100g de 8,0%; Características Organolépticas: Aroma característico do produto;
Acidez baixa a moderada; Amargor moderado; Sabor característico e equilibrado, isento de gosto Rio Zona; Livres de sabor de
fermentado, mofado e de terra; Baixa adstringência; Razoavelmente encorpado; Nota de Qualidade Global igual ou superior a 6,0
pontos da escala sensorial, de razoavelmente boa até boa, realizada por equipe selecionada e treinada, em laboratórios creden ciados,
fazendo uso de escala de 0 a 10 para Qualidade Global; Características adicionais até 10% de grãos conilon (robusta). Grau de
moagem fina/média própria para filtração em coador de papel ou de pano. Os produtos deverão ter validade de, no mínimo 12 (do ze)
meses, contados da data do seu recebimento definitivo, com registro da data de fabricação, validade e lote estampadas no rótulo da
embalagem, bem como, constar identificação SUPERIOR, CNPJ, inscrição estadual, modo de conservação e telefone SAC. Marca de
Referência: Café do Sítio, Melitta sendo admissível café similar, equivalente ou de qualidade superior.Validade do produto: 18 meses
a contar da data de fabricação

Total do Fornecedor:

R$ 377.520,0000

Valor Global da Ata:

R$ 377.520,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Porem conforme cotação apresentada do dia19/11/2021, o valor da saca de 60 kg já chega a R$
1.372,00 (um mil trezentos e setenta e dois reais), podendo ser considerado o valor R$ 15,73 (quinze reais
e noventa e três centavos) fechado na FUB no dia 09/11/2021 defasado.
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Apresentamos cotação, após impugnação do edital - SENADO FEDERAL -PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 112/2021 – 17-12-2021

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTI DADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL
(R$) 1 Café em Pó Superior Pacote de 500g 26.000 20,62 536.120,00

- DOS PEDIDOS
Ante ao supra arrazoado, esta impugnante requer:
Seja recebida e reconhecida, esta impugnação, revendo a planilha de preços a fim de corrigir os
preços estimados dos itens para que não continuem com valor de referência inexeqüível em relação a
situação atual.
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos (61) 98112-7233
Grata pela atenção e
No aguardo

Brasília, 07 de dezembro 2021.
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JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

DECISÃO

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
ASSUNTO: Impugnação ao Edital
REFERENTE: Pregão Eletrônico n. 38/2021 - PROCESSO SEI N. 0001936-37.2021.4.90.8000
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Termo de Referência, mediante requisição e de forma parcelada, para fornecimento
do Conselho da Justiça Federal
IMPUGNANTE: FINO SABOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 00.354.138/0003-50
1. HISTÓRICO
Trata-se de instrução de impugnação ao edital do Pregão Eletrônico n. 38/2021, o
qual foi publicado no dia 02 de dezembro de 2021, com abertura prevista para o dia 15 de dezembro de 2021.
O Edital está devidamente disponibilizado nos sites de licitações do Conselho da Justiça Federal e
ComprasNet, no qual a IMPUGNANTE alega, em síntese, que deverá ser retificado, para corrigir a planilha
de preços, quanto aos valores estimados, de forma que se tornem exequíveis.
Delineia-se, ao longo deste relatório, o histórico, as argumentações apresentadas pela
IMPUGNANTE, a análise técnica, bem como o exame e opinião do Pregoeiro no tocante aos aspectos que
lhes cabem analisar.
2. TEMPESTIVIDADE
Registre-se que a peça da impugnante foi recebida via e-mail, às 21h37min, do dia 07
de dezembro de 2021 e conhecida, vez que presente o requisito de admissibilidade e tempestividade
previstos no Edital da licitação e na legislação pertinente.
3. DA PETIÇÃO DA FINO SABOR
A impugnante afirma que o custo estimado da contratação para o item 67 (Café
torrado e moído - R$ 22,90 preço em quilo) não condiz com os valores atuais, tendo em vista os altos preços
decorrentes da oscilação da economia. Apresentou cotações para sustentar que a esta alta ocorre diariamente.
Continua registrando que caso valor não seja revisto, o pregão poderá ser fracassado,
como alega ter ocorrido em diversos outros, poderá ocasionar prejuízos ao órgão. Alega, ainda, que alguns
pregoeiros estão optando por rever o preço estimado.
Solicita, por fim, que seja acolhida a impugnação apresentada, para rever a planilha
de preços, corrigindo os valores estimados para o item para que se tornem exequíveis.
4. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO:

Preliminarmente, cumpre esclarecer que este Órgão, por intermédio deste Pregoeiro,
procura sempre o fim público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos
administrativos, sobretudo os da legalidade, impessoalidade, razoabilidade, publicidade, moralidade e
transparência.
Isso reclama que eventuais percepções quanto a teores editalícios que firam o
ordenamento jurídico vigente sejam passíveis de correção e redirecionamento.
Observando o § 1º, do artigo, do Decreto 10.024/2019, a impugnação foi
encaminhada à área requisitante para manifestação, a qual assim se pronunciou, in verbis:
Em resposta ao Encaminhamento (id. 0289993), o valor estimado para
a contratação em comento resulta de ampla pesquisa de preços,
conforme demonstrado no mapa comparativo de preços (id. 0276687).
De fato, o mercado é oscilante, motivo pelo qual, o preço previsto no
edital é estimado e não o preço máximo a ser aceito.
A partir da manifestação da área requisitante verifica-se que durante a fase interna da
licitação, a Equipe de Planejamento realizou ampla pesquisa de preços, que já apontava oscilações em curto
período de tempo.
Em razão disso, observando as técnicas de pesquisa de mercado, o presente edital
indica que os valores são estimativos e não valores máximos a serem suportados por este Órgão.
Registre-se que a própria manifestação da impugnante revela que o preço estimado
por este órgão está na média de mercado (Valor estimado R$ 21,98, proposta vencedora R$ 23,29 do pregão
n. 2552021 fl. 3 id. 0289991).
5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, tem-se que o mercado é oscilante, por isso o valor previsto no
edital é apenas uma estimativa. Para fins de aceitação, as propostas serão avaliadas de forma individualizada.
Nestes termos, este Pregoeiro, com apoio da Equipe do Pregão, CONHECE da impugnação apresentada pela
empresa FINO SABOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 00.354.138/0003-50 , por preencher
os requisitos legais, regulamentares e editalícios, contudo, no mérito, NEGA-LHE PROVIMENTO.
Dessa forma, informa-se que a data de abertura da licitação está mantida para o dia 15
de dezembro de 2021, às 10h.
JÉSSICA SILVA DAMÁSIO

Pregoeira
Autenticado eletronicamente por Jéssica Silva Damásio, Técnica Judiciária, em 09/12/2021, às 21:33,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0290382 e o código CRC 78DD40B1.
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