PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº. 130 -3635/2018
PREGÃO ELETRÔNICO: 011/2019
ÓRGÃO DE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E
ABASTECIMENTO – SEMAPA.
OBJETO: Aquisição de rações para peixes, insumos e sementes para distribuição às
Comunidades da Zona Rural, conforme projetos produtivos implementados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento - SEMAPA.
ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

1. DAS PRELIMINARES:
A Impugnação foi interposta tempestivamente por empresa interessada em participar do
certame acima epigrafado, nos termos do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, e artigo 18
do decreto federal nº 5450/2005.
2. DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO
A empresa alega exigência excessivamente restrita que se opõe a legalidade e aos
princípios informadores da licitação pública, que impedem que a disputa seja ampla, com
fundamento na insuficiência do prazo de 10 dias para entrega de material a contar da data
do recebimento da nota de empenho, uma vez que a sede da empresa localiza-se em
BLUMENAU/SC, tornando inviável pela empresa o cumprimento do referido prazo.
Registre-se que o Pedido de Impugnação, após recebimento por esta Pregoeira e julgado
de decisão técnico administrativo, foi encaminhado para análise e manifestação do órgão
requisitante, isto é, Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento/SEMAPA.
3. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer a Impugnante:
A avaliação e a compreensão da comissão de licitação para que seja realizada adequações
ao EDITAL, a fim de garantir o Princípio da legalidade eficiência, razoabilidade,
proporcionalidade e segurança jurídica, visando resguardar o interesse da Administração
Pública.
4. DA DECISÃO E JUSTIFICATIVA DO ÓRGÃO REQUISITANTE
Pois bem, em analise ao pleito da referida empresa, não foi demostrado pela mesma,
qualquer vicio de ilegalidade que possa comprometer o presente processo licitatório,
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valendo ressaltar que as condições estabelecidas no Edital de licitação devem ser
atendidas pelas licitantes interessados no certame.
Não vislumbramos qualquer empecilho em adequar o edital para que o prazo de entrega
do objeto ocorra em até 30 dias, eis que verificamos não haver prejuízo em decorrência
desta modificação na presente Licitação Pública
Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade ou alegação da existência de cláusula
“comprometedora ou restritiva do caráter competitivo”, uma vez que o certame em voga
está respeitando todos os princípios que rege a Administração Pública, e principalmente
primando pela melhor proposta, e consequente contratação que garanta o atendimento
do Interesse Público.
Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa interessada em participar
do certame, para, no mérito, dar-lhe provimento, para adequar o prazo de entrega do
objeto em até 30 dias.
5 - DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, pelas razões supra mencionadas, conheço a
presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, interposta pela empresa interessada em participar
do certame, e, no mérito, DEFIRO a solicitação da Impugnante, realizando a suspensão da
sessão previamente agendada para o dia 14 de fevereiro de 2019, para que sejam
realizadas as alterações pertinentes e legais no instrumento convocatório.
São Luís, 07 de fevereiro de 2019

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Central Permanente de Licitação – CPL
Pregoeira
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