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Ilmo. Senhor Pregoeiro  
Prefeitura Municipal de Cametá 
 
 
 
 
Ref:  Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2019 
 

TECNOLÍNEA INJETADOS PLÁSTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 93.448.959/0001-75, com sede e foro jurídico na cidade de Caxias do Sul – RS, à 

Rua Angelina Michielon, nº 238, Sala C, neste ato representada na forma do seu contrato social 

pelo sócio administrador, Sr. Valter Bassani, inscrito no CPF sob o nº 117.870.070-49 vem, respei-

tosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital, o que faz nos ter-

mos dos fatos que passa à expor para, ao final, REQUERER:  

 

1 – Do Prazo de Entrega de 05 (cinco) Dias:  

A licitante Tecnolínea é especializada no comércio de cadeiras corporativas, trabalhando 

exclusivamente em licitações públicas. 

 

Verificando o edital deste certame se denota que o prazo de entrega das mercadorias é 

de apenas 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da nota de empenho. 

 

Referido prazo é totalmente incompatível com o objeto da licitação para fornecimento de 

cadeiras que utilizam revestimentos. Isso porque, após o envio dos empenhos por parte do órgão 

público, a empresa contratada enviará os pedidos para a fábrica, que fará as encomendas das maté-

rias primas, nos termos da especificação do edital. 

 

Claro que, muitos insumos são iguais em diversos pedidos, entretanto o revestimento é 

uma escolha muito peculiar de cada órgão público e é adquirido exclusivamente após o recebimento 

do pedido na fábrica.  

 

Assim, a fábrica faz a encomenda do revestimento nos termos da especificação do edital, 

o que poderá demorar um prazo de 10 (dez) a 20 (vinte) dias para entrega, conforme a quantidade 

adquirida.  
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Não é razoável exigir que a fabricante tenha em pronta entrega todas as especificações 

de revestimentos, de igual forma também não se pode exigir a aquisição dos insumos antes do rece-

bimento dos pedidos, sendo um custo totalmente desnecessário ao fabricante, além de um risco, caso 

à compra não se concretize. Os revestimentos são adquiridos somente após o recebimento do pedido 

pela fabricante. Até porque, cada órgão público tem uma tonalidade e composição de preferência 

para o seu produto, tornando-o único e exclusivo.  

 

Aliás, a própria fabricante dos revestimentos não possui todos os modelos e cores em 

pronta entrega, o que demanda tempo de fabricação.  

 

Após o recebimento do revestimento, passa-se a fabricação das poltronas na especifi-

cação exigida pelo edital, o que demanda de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) dias, dependendo da 

complexidade e quantidade do produto adquirido. 

 

Importante salientar que a fabricante está localizada em Caxias do Sul – RS e somente 

para a entrega em Cametá – PA são um percurso de 3.586 Km, demandando mais de 5 dias, somente 

no transporte. 

 

Aliás, mesmo para as empresas próximas do órgão licitador o fornecimento se trata de 

um suicídio, isso porque a confecção do mobiliário não depende exclusivamente de seu fabricante. 

Fornecedores de matéria prima e transportadora fazem parte do todo, o qual há uma dependência, 

também, destes serviços.  

 

Portanto, a presente impugnação possui em seu bojo requerimentos benéficos também 

para a administração pública, pois a concorrência entre empresas gera melhores preços e maior qua-

lidade do mobiliário objeto da licitação.  

 

No entendimento da impugnante, um prazo que varia entre 40 (quarenta) e 60 (sessenta) 

dias é o ideal para se conseguir a entrega em prazo.   
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Notem que, o prazo previsto no edital não é compatível com a fabricação do produto 

especificado. O prazo de 5 (cinco) dias é incompatível até com o que chamamos de produtos de 

prateleira, ou seja, produtos previamente fabricados e que não demandam qualquer personalização, 

mas, ainda assim, necessitam do transporte. Ex. Lápis.   

 

O princípio basilar da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, de bom senso apli-

cado ao Direito. Este bom senso se faz necessário na medida em que as exigências formais que 

decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar o texto da norma, a palavra da lei. Como a 

administração pública tem seus atos pautados pela Lei, ou seja, ela só pode agir de forma motivada 

e legal. 

 

No caso dos autos, o princípio da razoabilidade deixou de ser aplicado no momento de 

elaboração do prazo de entrega, porquanto, o mesmo não é razoável com o fornecimento do objeto 

desta licitação. Frise-se, não se trata de bens prontos mas, sim, de produtos que serão fabricados e 

insumos encomendados somente após o recebimento do empenho. 

 

Ressaltamos que, nossa empresa trabalha com os maiores órgãos públicos do país, tais 

como Banco do Brasil, CEF e INSS, e todos estes possuem prazo de entrega entre 40 (quarenta) e 

60 (sessenta) dias. 

 

Sendo assim e diante a todo o quanto acima exposto, REQUER o recebimento da pre-

sente impugnação, eis que tempestiva. Quanto ao mérito, REQUER o total provimento dos pedidos 

para seja reformulado o edital, nitidamente para majorar o prazo de entrega dos bens para patamar 

razoável com a dificuldade e tempo de execução do objeto licitado. 

 

Nestes termos. Pede e espera deferimento. 

 
Caxias do Sul, 15 de abril de 2019.        

      
  
_____________________________ 
Valter Bassani 
Tecnolínea Injetados Plásticas  


