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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. PE-002/2022-FMS SRP 

APRESENTADA PELA EMPRESA GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, EM 25 DE JANEIRO 

DE 2022. 

 

I - DO RELATÓRIO: 

 

Através do documento recebido via sistema, Portal de Compras Publicas, em 25/01/2022, a 

empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI apresentou PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ao 

Pregão Eletrônico n. PE-002/2022-FMS SRP, que tem por objeto o Registro de Preço 

para Fornecimento de Materiais de Consumo, Gêneros Alimentícios Perecíveis e 

não Perecíveis, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartáveis, Destinados ao Hospital 

Municipal, Postos de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do 

Pará/PA. Assim, pelo dever imposto à Administração Pública de receber e conhecer os 

termos da presente pedido de impugnação e, necessariamente ao atendimento dos 

princípios da moralidade e interesse público, a passa a analisar o mérito das alegações. 

 

II - DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO: 

 

Em síntese a requerente apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico PE-

02/2022-FMS SRP e solicitou alteração do prazo de entrega de material previsto no 

instrumento convocatório Item 4.1 do Anexo I. 

 

III - DA ANÁLISE 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a licitação é um processo público destinado a 

escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, na qual deve ser 

assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes, sob pena de restar malferido 

o princípio da isonomia, posto no artigo 1º, da Constituição Federal. Nesse sentido, 

destacasse o artigo 3º, da Lei 8.666/1993: 
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Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela 

Lei nº 12.349, de 2010) 

 

a) DO PRAZO DE ENTREGA 

Acerca do prazo de entrega do objeto é o disposto no item 4.1 do Anexo I do Termo de 

Referência do Instrumento convocatório: 

 4.1. A entrega deverá ser efetuada em até 03 (três) dias 
úteis, a contar da solicitação/autorização feita pelo setor 

competente, conforme necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde, devendo atender às especificações contidas neste Termo 

de Referência, além das obrigações assumidas na proposta 

firmada pela licitante, contendo a quantidade, o preço, as 
especificações técnicas, a marca, ano de fabricação.  

  

Note-se que tais condições encontram-se prevista no edital de forma clara, 

transparente e objetiva, a fim de evitar a ocorrência de subjetivismos no julgamento e 

processamento do certame, assegurando o cumprimento de todos os escopos da licitação.  

 

IV – JUSTIFICATIVA 

No presente caso, os bens licitados através do Pregão Eletrônico são bens comuns, 

não correspondendo de maneira alguma a item com características personalizadas e 

específicas para satisfação do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. No caso, 

são bens comuns e usuais no mercado. 

Segundo o Parágrafo Único do Art. 1º da Lei nº. 10.520/02 consideram-se bens e 

serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Inexistem regras específicas na Lei acerca de formas e prazos para fornecimento, 

cumpre esclarecer que é poder discricionário da Administração Pública estabelecer as 
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exigências de prazo de entrega que melhor atendam os interesses na contratação do 

objeto licitado, a fim de resguardar o interesse público, de forma que os potenciais 

interesses em fornecer os serviços elencados no Termo de Referência do edital devem 

atender plenamente as descrições solicitadas.  

Ressaltasse que o órgão licitante não possui almoxarifado para armazenam 

médias/grandes quantidades do objeto desta licitação. 

Neste passo, conforme especificado no instrumento convocatório o prazo expresso é 

de 03 (três) dias uteis, não se mostrando vantajosa a solicitação da impugnante de 

alteração para 10 (dez) dias, haja vista que para manutenção das Unidades Básicas de 

Saúde e Hospital municipal se tratarem de serviços essências para a população, e de 

atendimento emergencial.   

 

V – DECISÃO 

 

Diante do exposto e após análise e com base na fundamentação supra, decido 

conhecer e, no mérito, INDEFERIR a impugnação em epígrafe interposta pela empresa 

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, mantendo-se todos os itens do Edital. 

 

 

Palestina do Pará, 26 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Maykon David Costa Ferreira 

Pregoeiro Municipal 
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