
 

 
 

 

 1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO Nº 0225/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

OBJETO: Aquisição de refrigerador, para atender a Diretoria de Vigilância à Saúde do 

município de Camaçari-BA. 

DATA DE ABERTURA: 07/11/2019 

RECORRENTE: DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI, 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico se dará em 07/11/2019 às 09:00. O art. 
18 do Decreto 5.450/05 fixa em 2 dias úteis antes da data da sessão pública o prazo para 
impugnar o ato convocatório do pregão. Assim, é tempestiva a Impugnação em análise em 
face do seu protocolo em 25/03/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra a exigência do prazo de entrega.  

DO PEDIDO 

“Face ao exposto, requer ao Ilma. Pregoeira, a PROCEDÊNCIA da impugnação, sendo esta 

protocolada tempestivamente para retificação do Edital no que tange a: a) ao prazo de 

entrega.”. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que na fixação do prazo de entrega do produto deve-

se levar em consideração a questão da localização geográfica do órgão licitante, de forma a 

permitir que o maior número de interessados tenha condições de participar da licitação. Deve-

se observar, ainda, o tempo que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da ordem de 

compra/empenho e a efetiva entrega dos materiais, considerando o seguinte sistema 

operacional: separação dos produtos licitados, carregamento e deslocamento da sede da 

empresa até o Município.  

(...) 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

A exigência retratada no presente Edital sem a menor dúvida, afronta a competitividade e a 

razoabilidade, sendo contrária, portanto, aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 

8.666/93. É fato que o prazo de 10 (dez) dias e da Licitante CONTRATADA para a 

CONTRATANTE é inexeqüível. Desta forma, é costumeiro em licitações, por ser tempo justo, 

razoável, e que não prejudica a concorrência o prazo de 30 (trinta) dias para entrega dos 

materiais (prazo considerado como de entrega imediata). O prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, já é considerado prazo emergencial e que deve ser justificado pelos Órgãos 

Públicos. 

(...) 

No caso em tela, o prazo concedido para entrega dos materiais é exíguo e seu cumprimento 

inexeqüível. Pois há de ser considerado ao menos o tempo de logística.  

O prazo do edital para a entrega da mercadoria quando desproporcional, resulta em 

diminuição da concorrência, visto que apenas os fornecedores localizados em extrema 

proximidade com o local de entrega podem participar, uma vez que os prazos de entregas 

muito curtos importam em considerável aumento no custo de transporte. Deve se considerar 

ainda, que os licitantes têm de embutir no preço dos seus produtos os riscos decorrentes da 

aplicação de eventuais multas por atraso na entrega, visto que o prazo muito curto não 

permite que seja realizado o despacho com o devido cuidado, nem a ocorrência de 

eventualidades como interrupções nas estradas, etc. 

(...) 

Nos procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia e legalidade, a administração 

permanece adstrita aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para adoção dos 

critérios a serem estabelecidos no EDITAL, necessários ao atendimento do interesse público  

(...) 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de 

autotutela, podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a 

Administração Pública, verifica-se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, 

a fim de garantir o Princípio da Legalidade, Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e 

Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da Administração Pública. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECISÃO FUNDAMENTADA:  

Com base na resposta expedida pela Secretaria, e visando, contemplar o interesse público, 

em conformidade com os ditames legais e com intuito de obter a proposta mais vantajosa, 

informamos que, o prazo para entrega dos equipamentos será ampliado para 30 (trinta) dias. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos 

dispositivos da Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, resolve JULGAR 

PROCEDENTE a impugnação apresentada por DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI, devendo 

o edital ser novamente publicado em face da modificação acima retratada. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 04 de novembro de 2019.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Presidente/Apoio 

Monique de 
Jesus Fonseca 

Pregoeira 
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Apoio 
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Apoio 
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Apoio 

 


