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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 230/2019 

 

OBJETO: Registro de Preço para o serviço especializado em locação de equipamentos para 

controle de acessos, para atender eventos realizados e apoiados pela Administração Pública.  

 

DATA DE ABERTURA: 13/11/2019 

 

IMPUGNANTE: GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O recebimento das propostas deste Pregão Presencial se dará em 13/11/2019. O art. 12 do 

Decreto 3.555/2000 fixa em dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas o prazo para impugnar o ato convocatório do pregão. Assim, é tempestiva a 

Impugnação em análise em face do seu protocolo em 08/11/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra a solicitação indevida de certificação junto ao Conselho 

Regional de Nutrição, bem como o prazo de execução de 24h (vinte e quatro horas). 

DO PEDIDO 

“Em síntese, requer que seja excluído a letra “a” do item 9.2.3, referente a qualificação técnica 

e que seja alterado item 4.1 do edital, para majorar o prazo para entrega do objeto.” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R) relata sobre a exigência de registro ou inscrição da licitante 
no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN. 
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DECISÃO FUNDAMENTADA: Informamos que houve equívoco nessa exigência e será 

excluída do edital. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (2R) alega que o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para 

entrega do objeto, limita e dá exclusividade para as empresas que já se encontram no Estado 

da Bahia, impedindo licitantes capacitadas, com produtos qualificados de participar, sendo 

assim solicita que seja alterado para 30 (trinta) dias o prazo de entrega do objeto. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Esclarecemos que a principal interessada em incentivar o 

caráter competitivo e não direcionador do certame é a comissão, haja vista que quanto maior 

o número de empresas participantes, maior será a possibilidade da competição e negociação 

em busca do melhor preço/qualidade.  

Cabe lembrar que a fixação do prazo para a execução do objeto é uma discricionariedade da 

Administração, que o fará conforme suas necessidades, considerando a prática do mercado e 

visando sempre o interesse público. 

 

A Área Técnica requisitante foi instada a se manifestar acerca do pleito e acatou em parte a 

alegação da impugnante, majorando o prazo de execução do objeto para 05 (cinco) dias 

após a emissão da ordem de serviço. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, com base nos princípios da vinculação ao 
instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da Lei 10.520/02, do 
Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa GFORT SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LTDA, alterando a data de abertura da presente licitação bem como o 
Edital nos termos em que foi publicado.  
 
Camaçari/BA, 12 de novembro de 2019. 
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