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 R E S P O S T A   À   I M P U G N A Ç Ã O   D O   E D I T A L 
 

IMPUGNANTE: GO VENDAS ELETRÔNICAS 

PROCESSO LICITATÓRIO SOB Nº 078/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB Nº 180/2022 

PREGÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA SOB Nº 180/2022 

 

1. DOS FATOS 

 Trata-se de resposta à impugnação impetrada ao edital do Pregão 

Eletrônico supracitado, através da representante da empresa GO VENDAS 

ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº: 36.521.392/0001-

81, com sede na Avenida Dom Pedro II, 830, sala 03, Universitário, CEP 88509-

000, Lages/SC. Tendo como objeto do certame: Contratação de empresa 

especializada no fornecimento de materiais permanentes, como mobiliários e 

utensílios eletros e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria de 

Políticas Sociais e Direitos Humanos do Município do Paulista/PE. 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE  

            A previsão legal do instituto da impugnação de instrumento 

convocatório em processo licitatório, encontra-se exarada na Lei Geral de 

Licitações nº 8.666/1993, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41, conforme os 

excertos a seguir: 

 

Art. 41. “A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada:  

 

§1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 

de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, 

devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
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 faculdade prevista no § 1o do art. 113.  

 

§2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 

envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou 

concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 

tal comunicação não terá efeito de recurso.” 

 

Encontrando amparo no mesmo sentido no Decreto de Federal nº 10.024/2019, que 

regulamenta o pregão em sua forma eletrônica:  

 

Art. 24.  “Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do 

edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 

edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública. 

 

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao 

pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 

dois dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação.” 

 

Em consonância com os diplomas legais supramencionados, consigna o subitem 13.1 

do instrumento convocatório ora impugnado: 

 

13.1 “Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas e dentro do horário de 

funcionamento da Prefeitura Municipal do Paulista/PE, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão e 

deverá registrar tal pedido preferencialmente através do 

sistema www.bll.org.br, e na impossibilidade de tal, poderá 

ser enviado via e-mail paulistapregao2@gmail.com ou ser 

entregue excepcionalmente na sede da Secretaria de 

Administração, cabendo ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre o 

http://www.bll.org.br/
mailto:paulistapregao2@gmail.com
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 requerimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis ou 48 

(quarenta e oito) horas. A petição será dirigida à 

autoridade subscritora do edital.” 

 

Percorrendo, a peça recursal lato sensu, nesta abrangida a impugnação, ao ser 

interposta, deve respeitar os requisitos formais. A par dos regramentos de 

admissibilidade acima explicitados, em sucinto exame preliminar acerca do pedido 

de impugnação formulado, tem-se que cumprir: 

 

2.1. TEMPESTIVIDADE: 

A data de abertura da sessão pública do certame, no Sistema da Bolsa de 

Licitações e Leilões – BLL, foi marcada originalmente para ocorrer ao primeiro 

dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, conforme extratos 

publicados em: Diário Oficial da União, Seção 3, do dia 20/10/2022, no Jornal de 

Grande Circulação Local (Diário de Pernambuco), do mesmo dia, bem como em Diário 

Oficial da Associação Municipalista do Estado de Pernambuco - AMUPE, Edição nº 

3199, também em mesmo dia. Assim, conforme a condição decadente de lastro 

temporal, estabelecida na Lei 8.666/93, o pedido de impugnação em exame foi 

protocolizado TEMPESTIVAMENTE, recebido via sistema eletrônico exigido no 

instrumento convocatório, em 27/10/2022; 

2.2. LEGITIMIDADE:  

Após análise da procuração apresentada, entende-se que o representante da 

empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS é parte legítima para impugnação do edital, por 

interpretação da Lei 8.666/93; 

2.3. FORMA:  

O pedido de impugnação fora direcionado de forma eletrônica seguindo as 

diretrizes editalícias, de forma tempestiva e legítima, por meio do sistema 

eletrônico onde ocorrerá a disputa, conforme previsto no instrumento 

convocatório. Assim sendo, com base nos requisitos legais pertinentes, o pedido 

de impugnação de edital apresentado e analisado, não possui vícios formais que 
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 prejudiquem à sua admissibilidade. Passando-se assim à ANÁLISE DO MÉRITO da 

petição interposta pelo representante da empresa impugnante supramencionada. 

 

3. DAS ALEGAÇÕES DA PETICIONANTE: 

 A impetrante apresentou o pedido de impugnação do edital, na condição 

de direito de petição, alegando, em síntese, acerca do subitem 9.1 do Termo 

Referencial. As principais arguições acerca deste subitem, é de que:  

 

“A exigência de apenas 24 horas para o prazo de entrega do 

produto se mostra demasiadamente exíguo e incompatível com 

as atribuições de uma empresa, não sendo devidamente 

considerado que há variáveis durante esse processo, como os 

atrasos na entrega das fábricas e as dificuldades para 

produção dos itens, principalmente a restrição ao caráter 

competitivo do certame, isso porque, mantendo-se o prazo 

previsto no edital restará comprometida a participação de 

possíveis licitantes que se encontrem mais distantes do 

Órgão contratante, beneficiando apenas as empresas 

próximas”  

 

(...) 

 

“Desta forma, é imprescindível a previsão de prazo 

superior, com intuito de que o objeto e as obrigações que 

serão posteriormente pactuadas sejam devidamente cumpridos, 

sendo um prazo coerente de no mínimo 30 dias.” 

 

Adiantando-se requerer ainda que, após a análise do juízo de admissibilidade da 

impugnação apresentada, seja apreciado o mérito da peça ainda que seja declarada 

eventual, por parte da CPL Pregão II, intempestividade. 
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4. DA ANÁLISE DO PEDIDO: 

Cumpre observar, preliminarmente, que não há embasamento para 

intempestividade, por ter sido apresentada a impugnação dentro do lapso temporal 

preestabelecido pelas legislações atuais aplicáveis à espécie. Como trazido à 

baila nos pressupostos de admissibilidade, sobredito ao subitem 2.1 da presente 

peça.  

 

O Termo de Referência que originou o diploma editalício - tornando-se a 

posteriori o primeiro anexo do edital – o qual contém as determinações de 

entrega ora questionada pela impugnante, foi elaborado pelo setor técnico 

competente da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos, cabendo a 

esta, a análise quanto à aceitabilidade da petição acerca da alteração do prazo 

de entrega. Após encaminhamento das alegações explanadas acima, por meio da Cota 

CPL PREGÃO II Nº 013/2022, bem como edital ora impugnado à secretaria 

demandante, esta, por meio do Ofício LICITAÇÃO-GAB-SPSDH/Nº 1092/2022 (em 

anexo), entende que o Termo de Referência nos atuais requisitos não impede a 

ampla participação de potenciais fornecedores, tendo em vista que por justa 

honra ao princípio da razoabilidade, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

previsto no Termo de Referência e Edital somente iniciará sua contagem após 

prévio acordo entre Administração e Contratada quanto o prazo de entrega, como 

dispõe originalmente a literalidade do subitem questionado: 

 

9.1 “A entrega do objeto deste termo deverá ser efetuada de 

forma parcelada de acordo com a solicitação pela Secretaria 

responsável, após assinatura do contrato sendo a entrega de 

24 (vinte e quatro) horas, com solicitação da secretária, no 

horário comercial com acordo prévio das partes quanto ao dia 

e horário.” 
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 Adiantando a resposta contida no ofício supramencionado, a Secretaria demandante 

após a devida apreciação do pedido da impugnante, teceu a seguinte análise, com 

excertos e grifos nossos: 

 

“A entrega se dará de forma parcelada e em prazos 

estabelecidos mediante prévio acordo entre as partes. O que 

contempla o pedido da impugnante, não havendo o que se falar 

em restrição de competitividade em razão do prazo de entrega 

do objeto.” 

 

Destarte, não há o que se falar sobre restrição da competitividade por parte das 

presentes condições editalícias, uma vez que a própria Administração se dispõe 

em acordar-se com os futuros vencedores do objeto do certame para que, em fase 

de consumação contratual, haja a devida apreciação e junção das condições de 

entrega dos fornecedores e a necessidade do referido órgão, para plena execução 

do referido objeto, atendendo assim a supremacia do interesse público. 

 

Impedir, portanto, que um procedimento licitatório não prossiga pelo chamado 

formalismo exacerbado, afronta o princípio do interesse público elucidado não 

somente pela Lei 8.666/93, mas por um dos pressupostos basilares da 

Administração Pública. Sendo assim, não se faz necessário revisão dos termos 

constantes no Termo de Referência, uma vez que, este além de propiciar 

expressamente a flexibilização da entrega, prevê taxativamente em regra 

editalícia sua negociação, em outros termos, a concordância entre as partes para 

entrega do objeto licitado. Assim entendendo o Tribunal de Contas da União, como 

se segue:  

 

“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 

Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 

moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados, 

promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 
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 formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.” 

Tribunal de Contas da União – TCU, Acórdão 357/2015 – 

Plenário 

 

A edição do edital e consequentemente sua republicação deve ocorrer somente 

quando infringidos valores jurídicos relevantes, de modo que possa comprometer 

significamente os fins licitatórios visados. Considerando principalmente os 

ajustes que não possam ser supridos de forma imediata sem qualquer prejuízo aos 

participantes, bem como à Administração Pública. 

 

5. DA CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa GO 

VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº: 

36.521.392/0001-81, a qual acolho na forma do remédio constitucional do direito 

de petição. Todavia, o ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato, de 

direito e nos fundamentos contidos no Ofício LICITAÇÃO-GAB-SPSDH/ Nº 1092/2022, 

oriundo da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos, manifesto-me pelo 

CONHECIMENTO da impugnação, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO do pedido 

formulado.  

 

Estendo-me em informar que, mantenho o edital em seus termos originais, bem como 

mantenho a abertura para o dia 1º de novembro de 2022, às 10h00min, horário de 

Brasília, para a realização da sessão referente ao Pregão na forma eletrônica, 

para Registro de Preços sob nº 027/2022.  
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Nada mais havendo a expressar, publique-se a resposta à impugnação junto à Bolsa 

de Licitações e Leilões, no Portal da Transparência do Município do Paulista e 

em Edição Oficial do Diário da Associação Municipalista do Estado de Pernambuco 

– AMUPE, para conhecimento de quem interessar possa. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DANILLO CAETANO D. S. CABRAL 

PREGOEIRO DA CPL PREGÃO II 

 

 

 

 

 



 
 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 

Avenida Prefeito Pinho Alves, 222-  
Maranguape I, Paulista – CEP: 53.444-490                                                  
WWW.PAULISTA.PE.GOV.BR  

 

 
ORIGEM: ORGÃO GERENCIADOR SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS DIREITOS HUMANOS- CNPJ Nº 

10.408.839/0001-17 E O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ Nº 02.734.679/0001/78 
 

  
Paulista, 27 de outubro de 2022. 

 
 
Ofício LICITAÇÃO-GAB-SPSDH/ Nº 1092 /2022 
                                 
 
 
Ao 
Sr. Danillo Caetano S. Cabral 
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação II 
NESTA 

 

Assunto: Resposta da Cota N°013/2022 – CPL Pregão II 

 
Prezado, 

 
 
 

Cumprimentando-o cordialmente, cimos através desta, encaminhar a resposta da Cota N°013/2022 – CPL Pregão II, 

conforme Item 9.1, que expressamente dispõe:  24 (vinte e quatro) horas,  o trecho que traz a informação do 

comum acordo. Esclarecemos para os devidos fins, que a entrega se dará de forma parcelada e em prazos 

estabelecidos mediante prévio acordo entre as partes. O que contempla o pedido da impugnante, não havendo o 

que se falar em restrição de competitividade em razão do prazo de entrega do objeto. 

  
 
 
 
 

Kelly Tavares de Moura 
Secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos 

http://www.paulista.pe.gov.br/
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