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COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 

 

Processo: 

200/11005/2021 

Data: 

 

Rubrica: 

 

FL. 

 

 

CPP, em 14 de outubro de 2022 

 

Assunto: Impugnação ao Edital referente ao Pregão Eletrônico 17/2022 

 

Versa o presente administrativo sobre abertura de procedimento licitatório 

para AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTO ELETRÔNICO E 

OUTROS a se realizar dia 17/10/2022.  

 

Ocorre que em data anterior ao presente procedimento, a empresa 

Distribuidora Plamax Eireli interpôs Impugnação ao Edital, rogando por 

alterações e/ou adequações no mesmo. 

 

Isto posto, passamos à análise do pedido de Impugnação. 

 

1) Quanto a tempestividade 

 

A Solicitação de impugnação apresentada pela empresa foi 

tempestiva, uma vez que foi solicitada dentro do prazo estabelecido 

no edital. 

 

2) Da alegação apresentada 

 

O pedido de impugnação ao instrumento convocatório, em síntese, 

recai sobre a exigência referente ao prazo de entrega dos produtos; 

“Com efeito, o problema havido no presente edital concentra-se na exigência de 

entrega do material no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do recebimento da 

nota de empenho. A empresa IMPUGNANTE tem sua sede localizada em 

Blumenau/SC, sendo que o prazo estipulado de 10 (dez) dias é reconhecidamente 

insuficiente para o procedimento. A exigência de que os produtos sejam entregues 

emprazo exíguo após o recebimento da autorização de fornecimento/ nota de empenho 

é irregular, uma vez que tal medida restringe o universo dos licitantes, privilegiando 

apenas os comerciantes locais. Na fixação do prazo de entrega do produto deve-se 

levar em consideração a questão da localização geográfica do órgão licitante, de 

forma a permitir que o maior número de interessados tenha condições de participar 

da licitação. Deve-se observar, ainda, o tempo que o licitante vencedor disporá entre 

o recebimento da ordem de compra/empenho e a efetiva...” 
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3) Dos fatos 

 

Primeiramente, resta claro que em nota explicativa, a exigência das 

declarações descritas nos itens conforme consta no subitem do edital:  

 

“.15.1- Os itens deverão ser entregues e instalados no prazo máximo de até 

10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, na 

Unidade.” 

 

O prazo solicitado de entrega não fere a legislação pois trata-se de produtos 

fácil acesso no mercado.  Mesmo assim, esse prazo de entrega poderá ser 

negociado com o setor solicitante, não havendo motivo para a não 

participação no certame, logo não há do que se falar em restrição de 

participação na licitação. 

 

 

          Portanto, diante dos fatos expostos, entendemos não haver qualquer 

vício no Instrumento editalício, fato este que nos leva a decidir pela 

Improcedência da Impugnação ao Edital interposto pela empresa 

Distribuidora Plamax Eireli.  

Será mantido, portanto, a sessão eletrônica do Pregão 17/202 para o dia 

17/10/2022.   

 

 

 
Maria de Fatima A F Jünger 

Pregoeira 

Mat 437.306-4 

 


