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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2021. 

 

OBJETO: Aquisição de mobiliário cadastrados na proposta de aquisição n° 

11432.780000/1200-03 para as Unidades do Centro Multi de Reabilitação Física e Intelectual 

(CER II). 

 

DATA DE ABERTURA: 18/02/2021. 

 

IMPUGNANTES: COORPORATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa COORPORATE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, apresentou impugnação por meio eletrônico no dia 09/02/2021. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, a 

impugnação apresentada é tempestiva. 

 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DA COORPORATE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA 

 

A impugnante, resumidamente, requer alteração do prazo de entrega, pois o período 

adequado para entrega dos imobiliários é de no mínimo 30 (trinta) dias. 

 

Sem mais, reproduzindo trecho da impugnação em apertada síntese, segue abaixo o 

posicionamento desta Pregoeira e Equipe de Apoio. 

 

2.1  DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 

 

Área Técnica requisitante foi instada a se manifestar acerca do pleito e manteve 

posicionamento, indicando pela alteração do prazo originalmente pactuado no instrumento 

convocatório, senão vejamos:  
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Cumpre esclarecer que as fundamentações apresentadas pela empresa não demonstram 

sequer preceito que amparem tal solicitação de alteração de prazos de entrega, onde 

claramente se observa interesse privado em alterar o edital em prol particular.  

 

O fato da empresa mencionar violação as regras de mercado não devem prosperar, pois, 

caso seja acolhida acarretará também prejuízo aos demais participantes que já indicaram 

interesse no certame. 

 

Disto isto, não há o que se questionar no que se refere ao cumprimento das regras 

estabelecidas no edital, pois é dever supremo da Administração Pública tal como do licitante 

que participa, até porque a regra do instrumento convocatório está amparado no artigo 3.º da 

Lei n° 8.666/93. 

 

Por todo exposto, considerando, o pedido de avaliação do pleito, informamos que em virtude 

da necessidade da Administração em adquirir os itens, salientamos que o prazo inicial poderá 

ser prorrogado para 20 (vinte) dias corridos. Ainda cabe, ressaltar que a fixação do prazo para 

a entrega do objeto é uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme suas 

necessidades, considerando a prática do mercado e visando sempre o interesse público.  

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

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 COORPORATE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA, devendo o edital ser novamente publicado em face da modificação acima 

retratada. 

 

Camaçari/BA, 16 de fevereiro de 2021. 
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