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REF. AO PE Nº 43/2022 

 

 

Prezado(a) Sr.(a), 

 

Manifestando nossos mais elevados cumprimentos e respeito a esta r. 

Autarquia, vem, por meio do presente instrumento, tendo em vista o Edital supra, 

apresentar impugnação ao ITEM 18.13 DO EDITAL.  

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Conforme consta no item 13 do Edital supra, “13.1 - Até 03 (três) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição dirigida 

ao Pregoeiro a ser enviada ao Setor de Licitação situada na Travessa Oswaldo Búrigo, 

n.º 44, Centro, CEP: 88865-000, Nova Veneza, SC ou através do e-mail: 

licitacao@novaveneza.sc.gov.br, ou, ainda, através do próprio sistema de disputas.”.  
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Assim, considerando que a abertura da sessão pública está prevista para 25 

de fevereiro, o presente instrumento é tempestivo, razão pela qual requer seu 

recebimento e devido processamento, sendo o dia 22 de fevereiro o prazo preclusivo 

para pedidos de esclarecimentos e eventuais impugnações. 

 

II. DO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

O Município de Nova Veneza, por meio de sua Comissão Permanente de 

Licitação, instaurou na modalidade Pregão Eletrônico, sob o Nº 043/2022, para o 

registro de preços para aquisição de Aquisição de tubo PBA CL12 DN 75/DE 85, para 

abastecimento de água nas comunidades rurais de Nova Veneza/SC., conforme 

condições, quantidades e especificações detalhadas no referido instrumento. 

Contudo, constataram-se algumas inconsistência no instrumento 

convocatório em relação ao prazo de entrega, o que passa a impugnar nas razões a 

seguir expostas. 

Veja-se que as apontadas inconsistências, no exercício contratual, 

necessitam ser sanadas, especialmente levando-se em conta a promoção da devida 

ampliação da concorrência e participação das empresas em igualdade de condições, a 

fim de que a Administração obtenha a proposta mais vantajosa no certame. 

Igualmente, apresentam-se as presentes razões de impugnação para que 

sejam afastados quaisquer riscos de inexecução contratual ou prejuízo ao erário e ao 

interesse público, em lídima observância às disposições editalícias, com fulcro na 

legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. 

Passa-se às razões da impugnação. 
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III. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

a) Inconsistências relativas ao prazo de recebimento do objeto licitado – 

item 18.13 do edital 

 

 Um ponto inconsistente e que impossibilita a participação que chamou a 

atenção da impugnante diz respeito ao prazo para entrega dos materiais. Veja-se o que 

dispõe o item 18.13 do instrumento convocatório: 

 

 

Contudo, o instrumento convocatório ofende a razoabilidade que deve reger 

os contratos pactuados com a Administração. Isso porque, ao prever o prazo de entrega 

de 10 (dez) dias corridos após o recebimento do empenho para a entrega dos itens, o 

ente licitante parece desconsiderar a natureza dos materiais a serem adquiridos. 

Importante lembrar que se trata de um grande volume de material a ser 

comprado, num momento de falta de matéria-prima e outros problemas relacionados a 

pandemia de covid-19.  

Repise-se que não se tratam, assim, de itens de platereira, mas sim de itens 

produzidos especificamente para a satisfação do contrato, os quais passam por 

processos de produção que envolvem formas, extrusoras entre outras etapas que, por si 

só, tornam impraticável o prazo especificado no Edital. 

Cumpre trazer à baila disposição constante na Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro, que denota a necessidade da Administração Pública ao visar 
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entabular compromisso que se atente a buscar solução jurídica proporcional ao 

processo. Consoante se interpreta da disposição abaixo citada: 

 

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição 

de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico 

e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões 

de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, 

observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua 

publicação oficial. 

§ 1º O compromisso referido no caput deste artigo: 

I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível 

com os interesses gerais; 

[...] 

III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou 

condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral; 

IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu 

cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. 

[...] 

 

E nesse aspecto, o Edital destoa do princípio do Interesse público, já que 

deve ser do interesse do ente licitante garantir a adequada observância dos processos de 

produção para fins de entrega de mercadoria em perfeitas condições de utilização e, 

assim, atender às necessidades da Administração de forma segura e satisfatória.  

Veja-se que, no princípio da Eficiência, não apenas a celeridade como 

também a satisfação da obrigação em termos de qualidade e segurança também estão 

incluídas, razão pela qual o prazo de entrega das mercadorias empenhadas deve ser 

dilatado nos limites da razoabilidade.  Um prazo viável para o fornecimento dos 

materiais em lide é de 30 dias corridos.  
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Dado o exposto, apresenta-se a presente impugnação aos termos 

mencionados do instrumento convocatório, requerendo desde já a revisão/retificação do 

referido instrumento, conforme pontuações aventadas. 

 

IV. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer o conhecimento, visto que tempestivo, e o total 

provimento da impugnação, a fim de que seja revisado/retificado o Edital supra no 

tocante aos pontos levantados no presente petitório, com a consequente suspensão do 

certame e aprazamento de data futura para a reabertura da sessão pública para registro de 

preços atinente ao Edital nº 043/2022, nos termos da Lei. 

 

Nesses termos, 

Pede e espera deferimento. 

 

 

São José, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

Maria Iria Fernandes 

Proprietária 

licita@fernandesmana.com.br 
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