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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2018 – COMPEL 
 
OBJETO:  

 
Registro de preços para aquisição de Cesta Básica de Alimentos, Higiene e Limpeza,  Kit 
Enxoval para Recém-nascido destinado aos usuários atendidos pelos serviços da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES. 
 
IMPUGNANTE:  
 
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI- ME  
 
No dia 14/12/2018, às 21h14min, o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, 
tempestivamente.  
 
 
PRELIMINARMENTE 

 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública. 
 
 
DOS FATOS 
 

 
Insurge-se a impugnante em breve síntese que: 
 
 
(...) 
  
 

O Edital em seu Anexo I - Termo de referência – Sub item 12.1. PRAZO ENTREGA DAS AMOSTRAS, 
estabelece que as amostras dos produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 02 (dois) dias.  
 
A previsão esculpida no item acima transcrito estabelece condição extremamente comprometedora da 
competitividade uma vez que fixa prazo de apenas 02 (dias) para a entrega das amostras sendo este prazo, 
extremamente exíguo, pelo fato de beneficiar somente as empresas locais, prejudicando empresas que 
estão localizadas em outros Municípios e além do mais, hão de convir que, no mês de Dezembro, devido 
as festividades, todos os meios de locomoção ficam comprometidos. Há atrasos por parte dos Correios, 
Transportadoras, Aeroportos e outros.  
 
O Edital em seu Anexo I – 5. PRAZO DE ENTREGA, estabelece que a entrega dos objetos licitados deverá 
ocorrer impreterivelmente, sempre que solicitado expressa e unicamente pela a CONTRATANTE 
(Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contado a partir da data de emissão de Ordem de Serviço, acompanhada da sua respectiva Nota de 
empenho, ou documento equivalente.  
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Vale ressaltar que a exigência e prazo dos fabricantes e distribuidores é sempre na média de 30 (trinta) 
dias para estes tipos de produtos e pelas quantidades que possivelmente serão empenhadas e por conta 
da crise que assola o País, poucos mantém produtos em estoque, portanto a exigência de apenas 02 (dois) 
dias poderá afastar diversas empresas ,que, muito embora consigam fornecer os produtos a preço 
bastante competitivos e com a exata qualidade pretendida pela Administração, não possuem 
disponibilidade de entregá-Ios no prazo estabelecido no Edital. 
 
(...) 
 

Portanto, absolutamente inviável prazo tão curto para a entrega, sendo certo que da forma como 
estabelecido acabará por oportunizar a participação no certame, apenas daquelas empresas locais ou que 
mantêm esses produtos em estoque da forma como especificado no Edital, podendo até o Pregão ser 
deserto por falta de empresas interessadas, já que os prazos das entregas deverão ser cumpridos.  
 
Ademais, tais condições restritivas da competitividade poderão provocar, mesmo que indiretamente, uma 
majoração nos valores das propostas a serem apresentadas, pelo fato de que poderão comparecer poucas 
empresas ou até mesmo apenas uma.  
 
Uma flexibilização maior no prazo para a entrega dos produtos viabilizaria a participação de várias 
empresas que possuem condição de fornecer os objetos do certame com a mesma qualidade e preços 
mais acessíveis para a Administração, mas que necessitam de um prazo maior para entregar os produtos. 
 
 
 

DO PEDIDO 

Por todo o exposto, resta claro que o edital fere os preceitos acima transcritos, inviabilizando a 
participação de diversas empresas no referido certame caso mantidas as exigências e prazos impugnados.  
Desta forma, com escopo nos argumentos acima expendidos, amparados pelo entendimento dos 
Colendos Tribunais Superiores e da melhor doutrina que trata da matéria, consignados anteriormente, 
requer, seja dado provimento à presente impugnação para que seja retificado o instrumento convocatório 
em espeque, julgando procedente a presente IMPUGNAÇÃO, ainda, para o efeito de:  
 
1- alterar o prazo de entrega das amostras para 10 dias, desde que comprovado objeto do Correio e dos 
materiais empenhados para aproximadamente 30 dias, prazos adequados e necessários para que as 
empresas licitantes consigam entregar os produtos, sendo certo que a prorrogação do prazo trará apenas 
benefícios para a Administração.  
 
 
DO JULGAMENTO 
 
 

Em resposta ao vosso pedido de impugnação do Edital de Pregão Presencial nº 0239/2018, 

referente á contratação de empresa especializada para o : Registro de preços para aquisição de 

Cesta Básica de Alimentos, Higiene e Limpeza, Kit Enxoval para Recém-nascido destinado aos 

usuários atendidos pelos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 
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SEDES., informamos a Vossa Senhoria que, as considerações acostadas na vossa peça de 

impugnação foram objeto de análise, sendo que, não foram acatadas, conforme justificativas e 

esclarecimentos a seguir. 

Primeiramente se faz necessário ressaltar que, a licitação, como procedimento 

administrativo, deve obedecer aos ditames constitucionais, aos princípios gerais de direito e à lei, 

aqui citando particularmente a Lei Federal nº. 10.520/02, as disposições contidas na Lei Federal 

nº 8.666/93, seguindo todo um procedimento formal (art. 4º, parágrafo único, da Lei de 

Licitações), de estrita observância aos princípios básicos descritos no artigo 3º da mesma lei, 

quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, entre outros.  

Para Hely Lopes Meirelles, in “Licitação e Contrato Administrativo” (pág. 26/27, 12a. Edição, 

1999): 

“Procedimento formal significa que a licitação está vinculada às prescrições legais que a regem 

em todos os seus atos e fases. Não só a lei, mas o regulamento, as instruções complementares e 

o edital pautam o procedimento da licitação, vinculando a Administração e os licitantes a 

todas as suas exigências, desde a convocação dos interessados até a homologação do 

julgamento.” 

 Diante deste fato, as regras esculpidas no Edital em seu Anexo I - Termo de referência – 

Subitem, 12.1. PRAZO ENTREGA DAS AMOSTRAS e no Edital em seu Anexo I – 5. PRAZO 

DE ENTREGA, é de cumprimento obrigatório tendo em vista que, AS EXIGÊNCIA 

SOLICITADA EM EDITAL NO QUE TANGE AO PRAZO DE ENTREGA (Amostras), e PRAZO DE 

ENTREGA DO OBJETO LICITADO; 

 

É solicitado no Edital que a empresa vencedora do Pregão (nº0239/2018) forneça o objeto 

licitado no prazo de máximo de 02 (dois) dias, para as amostras e o prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, para as entregas. A exigência não infringe nenhum tipo de regulamentação nem 

diminui a competitividade do certame, apenas se adequa as necessidades da Secretaria, uma vez 

que o objeto pleiteado faz parte de um programa social, Beneficio Eventual, que visa beneficiar 

famílias em situação de vulnerabilidade social advinda de alguma emergência, calamidade ou 

situação de risco social temporário, através da doação de alimentos e alguns itens previstos e 

descritos em Lei, nos quais possam ajudar manutenção do indivíduo, a unidade da família e a 

sobrevivência dos seus membros (Artigo 3º e 4º do Decreto nº 4979/2011), e a regulamentação 
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atual que compõe e descreve os Benefícios Eventuais estas prevista pela Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) nº 1554/2018 de Junho de 2018, advinda da Lei nº 8.742 de 07 de 

Dezembro de 1993. 

Desta forma o prazo solicitado para entrega dos itens pleiteado, em nosso entendimento, não 

inviabiliza nem dificulta o processo licitatório, pois desde o início a exigência foi exposta de forma 

clara e objetiva. Além do mais os itens solicitados podem ser armazenados por tempo 

indeterminado, observando e respeitando as suas validades, proporcionado que a empresa 

ganhadora do certame tenha programação e organização necessária para atender o solicitado de 

acordo com as exigências da licitação consequentemente as exigências do edital. 

Dessa forma, as exigências serão mantidas conforme edital.  
 
 
 

DA DECISÃO 

 
 
Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e 
nos dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu conhecer da impugnação 
apresentada pela empresa COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI- ME, para no mérito e julgar 
IMPROCEDENTE a presente impugnação, alterando as condições de exigências descritas no 

instrumento convocatório da Pregão Presencial nº 239/2018. 
 
 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 18 de dezembro de 2018.  
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