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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 
 

Pregão Eletrônico SRP nº 014/2020 – PMC 

Objeto: Registro de Preço para Aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E 

LIMPEZA, para atender a Prefeitura Municipal de Cametá. 

 

Solicitante: ADONAI COMÉRCIO DE MAQ. E EQUIP. EIRELI -EPP (CNPJ/MF 

nº 17.356.181/0001-96) 

 
 

Em cumprimento aos ditames da lei, em 27 de Maio 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. 

 
II – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

Em sua solicitação, a impugnante argui o que segue: 

 
a) Argumenta que o edital em questão tem exigências excessivamente 

restritivas que vão contra a legalidade e aos princípios da licitação pública, 

impedindo que a disputa seja ampla. 

b) Alega também que o prazo para entrega é de 2 (dois) dias úteis, logo após 

alega que no mercado da área de atuação dos referidos itens tem como prazo 

de envio em média de 15 (quinze) dias úteis. 

c) A impugnante alega também que deve ser levado em consideração as regras 

mercadológicas para aquisição do referidos itens, argumentando ainda que um 
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prazo curto iria beneficiar somente empresas locais e consequentemente 

haveria pouca concorrência. 

 
III – DO MÉRITO DOS PEDIDOS 

 

Em sua peça impugnatória, a interessada expõe argumentação acerca da 

inexequibilidade do prazo de entrega estabelecido pela Administração Pública Municipal.  

Neste passo, da leitura do edital do Pregão Eletrônico 014/2021 PMC e seus anexos 

fica claro que o prazo de exigido para entrega é 02 (dois) dias corridos e não dois dias úteis 

conforme consta na peça impugnatória.   

Entretanto, diante da solicitação de dilação de prazo para entrega feita pela 

impugnante, este pregoeiro consultou o setor de compras da Prefeitura Municipal de 

Cametá, constatando-se que o prazo estabelecido inicialmente é reconhecidamente curto, 

inclusive para o fornecimento por empresas locais. Porem para afirmar que o prazo médio 

de envio dos itens é de 15 dias úteis a impugnante deveria se basear em informações 

concretas e precisas sobre logística e não apenas argumentação vaga. 

Ademais, o edital em questão, estabelece que a licitação será realizada com 

participação exclusiva de ME/EPP nos itens com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

os quais serão exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte com sede na 

Região Tocantina (municípios de Cametá, Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Igarapé-

Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia) e com participação 

aberta para ampla concorrência nos itens com valor maior que R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais). 

Sendo assim, é nítido que a peça impugnatória aqui analisada não tem razões para 

prosperar na totalidade de seu pedido, haja vista que a empresa impugnante não apresentou 

documentação que comprove a necessidade do prazo solicitado. Entretanto, conforme 

verificado pela Prefeitura Municipal de Cametá o prazo anteriormente estabelecido era 

exíguo.  

Não obstante, importa destacar que a Administração tem necessidades específicas e 

também urgentes e não pode pautar seus prazos de recebimento de materiais pela vontade 

das licitantes, uma vez que os materiais que constituem o objeto do Pregão Eletrônico SRP 
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nº 014/2021 PMC são de extrema relevância e constituem uma necessidade urgente da 

Prefeitura Municipal de Cametá. Por fim, vale ressaltar que o prazo de entrega estabelecido 

no Termo de Referência será substituído pelo prazo adequado, conforme análise técnica. 

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

questão não merece prosperar na totalidade de seu pedido. 

 

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, DAR-LHE 

PARCIAL PROVIMENTO, para retificação do prazo de entrega dos objetos licitados, 

estabelecendo um prazo de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento da referida obrigação. 

 

 
Cametá, 27 de Maio de 2021. 
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