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DECISÂO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
001/2021. 

 

Processo Administrativo nº. 029/2021 

Pregão Eletrônico nº. 001/2021 

Impugnante: Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp. 
 

1- DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

Trata-se de resposta à Impugnação ao Edital do Processo Licitatório em 

epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA AUTOMOVEIS 

DIVERSOS. 

 
2- DA TEMPESTIVIDADE DO ATO:  

 
Da tempestividade e não conhecimento da impugnação 

 
2.1 Prescreve o subitem 4.1 e 4.2 do Edital Pregão Eletrônico nº 

001/2021: 

4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para 

solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente 

PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça 

com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada 

para a abertura da sessão pública do certame 

4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada 

de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se 

tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 

autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e 

procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o 

signatário, efetivamente, representa e possui poderes de 

representação da impugnante

 

2.2 Considerando os textos transcritos, tem-se por tempestiva a 

impugnação apresentada pela Empresa Lukauto Comércio de 
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Pneumáticos e Peças Ltda Epp, porém verificou-se o descumprimento 

do item 4.2 do edital, onde a mesma deixou de apresentar os 

documentos exigidos para comprovação de representação da 

impugnante. 

3- DA IMPUGNAÇÃO: 

A Impugnante insurgiu-se contra o edital do pregão supramencionado 

alegando irregularidade no prazo de entrega do material e exigência de 

documentos de habilitação, quais  sejam 

 
“a) Seja ‘’DEFERIDO’’ nossa solicitação de prorrogação de prazo da entrega da mercadoria, 

com intuito de ampliação da disputa e a participação de empresas especializadas pelo 

fornecimento que comprovadamente reúnam condições para licitar e contratar com este 

Órgão, observadas as questões de garantias, especificação e qualidade, bem como todas 

as normas técnicas brasileiras vigentes;” 

 

“c) Determinar, que nas futuras licitações, para efeito de habilitação dos interessados, 

abstenha-se de fazer exigências que excedam aos limites fixados nos artigos. 27 a 33 da 

Lei nº 8.666, de 1993;” 

 

4 – DA ANÁLISE: 
Após analisar detalhadamente o presente pedido de Impugnação, a Pregoeira 

juntamente com sua equipe de apoio, deliberou o seguinte: 

Não há de se questionar que o cumprimento das regras estabelecidas no edital, é dever 

supremo da administração pública como também do licitante que participa, até porque 

a regra do instrumento convocatório está amparado no artigo 3.º da Lei nº 8.666/93. 

Com isso, cabe ressaltar que o presente edital ao estabelecer o prazo de entrega de 

10 (dez) dias, não ofende veemente o disposto na Constituição Federal, uma vez que, a 

Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo assim o 

interesse público. É importante salientar que a estipulação do prazo de entrega é uma 

discricionariedade da administração, que o fará de acordo com sua necessidade, pois 

não parece razoável que a administração se ajuste à logística de entrega de uma 

determinada empresa, quando o mercado atual mostra-se perfeitamente capaz de 

atender ao solicitado no edital, além do mais, o interesse público se sobressai ao 

interesse particular. 
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Todavia, não é de forma alguma objetivo desta administração Municipal alijar 

licitantes, pelo contrário, todos os procedimento visam garantir os princípios basilares 

da licitação pública, tais como a isonomia, competitividade, legalidade e eficiência.  

Observado o objeto do certame, conforme consta no edital, verifica-se que 

compreende apenas a aquisição de pneus e câmaras para automóveis diversos, ou seja, 

não há complexidade que justifique o alargamento do prazo. Demais disso, há urgência 

no recebimento, haja vista tratar-se de uma REPETIÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 9/2020 013 SRP, realizado em 11 de dezembro de 2020, cuja contratação restou 

frustrada. Assim a dilação do prazo se mostra contraria ao planejamento deste órgão, 

pois o risco da demora poderá ser prejudicial ao interesse da coletividade.  

Assim, vê-se que o presente edital não viola o princípio da isonomia, pois não 

estabelece descriminação desvinculada do objeto da licitação, não prevê exigência 

desnecessária de habilitação conforme enunciado pela empresa impugnante e não impõe 

requisitos desproporcionados e, também não adota discriminação ofensiva dos valores 

constitucionais ou legais. 

5-  DA DECISÃO : 
 

À vista de tais considerações, nos termos do subitem 4.2  do Edital e  

com fulcro no que fora acima  ponderado, posto tempestivo, o pedido de 

impugnação, e, no mérito, por não restar violado nenhum princípio da 

administração, quiçá alguma norma jurídica, objetivando ampliar o princípio 

da isonomia, da razoabilidade da livre concorrência e da competitividade, 

JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO, mantendo inalterados os termo do 

edital. 

 

Fica mantida a data da realização do certame conforme o edital. 

 
Nova Timboteua, 25 de fevereiro de 2021. 
 
 

....................................................................... 
MARILENE PAIXÃO MAIA DE SOUZA 

PREGOEIRA OFICIAL 
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