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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 
 

Pregão Eletrônico SRP nº 002/2020 – PMC/SEMED 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para 

compor os kits da merenda escolar a serem distribuídos no período da pandemia (Covid-

19) a todos os alunos matriculados na rede de ensino do Munícipio de Cametá. Referente 

aos Programas: Creches, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

adultos – EJA, Ensino de Quilombolas. 

 
Solicitante: R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

(CNPJ/MF nº 17.887.232/0001-06) 

 
 

Em cumprimento aos ditames da lei, em 23 de Abril de 2021, o Pregoeiro 

responsável pelo Pregão Eletrônico em epígrafe realizou a análise da Impugnação 

interposta junto ao processo do certame mencionado em que foi proferida a seguinte 

decisão: 

 
I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Nos termos do art. 24, caput, da Lei 10.024/2019, em consonância com os ditames legais, 

ressalto que a presente impugnação foi encaminhada tempestivamente para o e-mail da 

CPL da PMC, tendo sido recebida no dia 20 de Abril de 2021. 

 
II – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

Em sua solicitação, a impugnante argui o que segue: 

 
a) Argumenta sobre a necessidade de retificação do edital por entender que os 

valores dos orçamentos obtidos pela Administração estão muito abaixo do 

valor de mercado, o que na sua visão torna o preço inexequível e também 

inviável a participação de licitantes no Pregão Eletrônico em questão. 

b) Alega o impugnante que no processo licitatório deve ser buscada a proposta 
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mais vantajosa e que a melhor proposta não é apenas aquela apresentada com 

menor valor e sim a que reúne os requisitos impostos pela Administração 

como necessários à sua elaboração. 

c) A impugnante argui ainda que em consulta ao mural de licitações no TCM 

verificou que a pesquisa de preços do processo não apresenta os requisitos 

mínimos impostos pela Resolução FNDE nº 18, de 26 de setembro de 2018, 

por não ter sido feita ampla pesquisa de mercado e a pesquisa de preços não 

ter sido balizada pelos preços praticados no âmbito de órgãos e entidades da 

administração pública. 

d) A licitante segue a peça impugnatória expondo que a estimativa de preços 

do processo sequer cobre os custos mínimos de fornecimento dos itens e por 

este motivo os preços seriam impraticáveis. 

e) Argumenta também que a ilegalidade da estimada pesquisa de preços 

constitui vício insanável de origem o que tornaria o edital nulo. 

 
III – DO MÉRITO DOS PEDIDOS 

 

Em sua peça impugnatória, a interessada expõe argumentação acerca da 

inexequibilidade dos preços de referência obtidos através da pesquisa mercadológica 

realizada pela Administração Pública Municipal. Para tanto, a mesma utiliza afirmações 

com a finalidade de demonstrar que os preços em questão estão muito abaixo dos 

praticados no mercado. Entretanto, tais afirmações são apresentadas de forma totalmente 

vazia e descabida, sem a apresentação de qualquer comprovação do argumento 

apresentado. 

Neste passo, fica claro que para afirmar que os preços de referência da administração 

estão fora da realidade de mercado a impugnante deveria se basear em informações 

concretas e precisas e apresentar dados que comprovem a sua afirmação. Sem estas 

referidas comprovações o texto da peça impugnatória se apresenta desprovido de 

elementos básicos para seu provimento. 

Sendo assim, é nítido o caráter meramente protelatório da peça impugnatória aqui 

analisada, haja vista que mediante argumentação vaga e repetitiva a impugnante requer a 
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suspensão do certame para realização de nova pesquisa de preços, o que atrasaria o 

processo licitatório, simplesmente por entender que os preços de referência são 

inexequíveis, mas sem apresentar qualquer prova acerca das afirmações apresentadas. 

Não obstante, importa destacar que a pesquisa de mercado realizada pela Prefeitura 

Municipal de Cametá está revestida de todos os requisitos necessários e previstos em lei 

para a realização da mesma. Uma vez que a pesquisa foi realizada de forma ampla no 

próprio município de Cametá, abarcando (03) três empresas do ramo de fornecimento do 

objeto a ser licitado e sempre buscando obviamente o estabelecimento de preços reais e 

precisos, sem abrir espaço para o superfaturamento de preços. Ademais, a busca da maior 

vantajosidade da proposta deve ser pautada em pesquisa de preços realizada com o cuidado 

necessário para que seja possível a contratação de propostas com valores adequados à 

realidade de mercado e não valores exorbitantes que seriam prejudiciais à Administração 

e beneficiariam apenas o enriquecimento ilícito de terceiros. 

Neste sentido, após análise deste pregoeiro, restou claro que a impugnação em 

questão não merece prosperar em nenhum de seus pedidos baseados na argumentação de 

que os preços apresentados são inexequíveis, pelas razões acima expostas. 

Não obstante, destaca-se que não há previsão legal para que sejam submetidas a 

impugnação e a presente decisão à análise de autoridade superior, haja vista que a 

competência para análise das impugnações ao edital é apenas do Pregoeiro, conforme 

previsto no art. 17, inciso II do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019. 

 

IV - DA DECISÃO 

Ante o que se expôs, após a análise dos termos da impugnação, DECIDO, 

RECEBER a presente IMPUGNAÇÃO por tempestiva para, no mérito, NEGAR-LHE 

PROVIMENTO, nos termos da argumentação supramencionada. 

 
Cametá, 23 de Abril de 2021. 
 
 

__________________________________ 
Adenilton Batista Veiga 

Pregoeiro CPL/PMC 
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