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PARECER JURÍDICO Nº287/2020  
LAVRA: ASSESSORIA JURÍDICA – LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2020- PMSIP. 
 

Assunto: Processo Licitatório. Pregão 

Eletrônico. Impugnação do Edital.  

I - RELTÓRIO:  

Trata-se de pedido para análise e manifestação, referente ao pedido de 

IMPUGNAÇÃO ao edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 021/2020-PMSIP, cujo o 

objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS 

E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, proposto pela 

empresa ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, CNPJ N° 19.338.456/0001-94.  

Nas razões, a empresa impugnante, enfatiza a impossibilidade de cumprir o prazo 

de entrega de 15 (quinze) dias, após recebimento da ordem de compra,  alegando em suas  

razões que o referido prazo é inexequível, uma vez que para a produção do material é 

necessária a aquisição de matéria prima e a fabricação do mesmo, além da empresa 

impugnante ser sediada em outro distrito, necessitando também de prazo razoável para 

o transporte e a entrega.  

Por esse motivo a CPL, encaminhou para esta AJUR, para análise e manifestação.  

 Esta é a breve síntese. Vistos. 

II – DA TEMPESTIVIDADE  

Ressalta-se que o recurso objeto desta análise é tempestivo, estando, portanto, de 

acordo com o Art. 41, § 2º da 8.666/93 e demais alterações posteriores. Sendo inequívoca 

a sua tempestividade.  

III -  ANÁLISE JURÍDICA: 

A licitação é o procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública 

compra, vende, loca, contrata empresas prestadoras de serviços através da escolha da 

proposta mais vantajosa ao interesse público, bem como, às suas conveniências e 

necessidades.  
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Neste interim, o procedimento licitatório, é composto de uma sucessão de atos 

preparatórios até o ato final objetivado pela Administração Pública, a contratação. Estes 

atos, por sua vez, compõem fases, cada uma com seus objetivos e peculiaridades.  

Ocorre que, 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, amparados pelo instrumento convocatório disposto no artigo 3.º da Lei n° 

8.666/93, Vejamos: 

 

Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração 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. 

 

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

15 dias, não ofende veementemente o disposto na Constituição Federal, uma vez que, a 

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

interesse público. 

Todavia, não é de forma alguma, objetivo desta Administração Municipal alijar 

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

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

Posto isso, é possível justificar a solicitação do prazo exigido para a entrega dos 

moveis e equipamentos, uma vez que, serão utilizados para adequação das unidades 

básica de saúde do município de Santa Izabel do Pará.  

Ademais conforme a motivação para abertura do certame (Ofício nº0336/2020-

GAB/SMS/PMSIP), o objetivo para contratação é o melhoramento das atividades 

desenvolvidas nas unidades, bem como no atendimento aos pacientes usuários da rede 

municipal de saúde.  

Dessa forma, os prazos estipulados no edital não visam limitar a participação dos 

licitantes, nem ferem os princípios norteadores do sistema jurídico vigente, mas buscam 

atender o interesse público primário, que é alcançar o interesse da coletividade.  
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IV – DA CONCLUSÃO  

Após análise e com base na fundamentação supra, decido conhecer e, no mérito, 

INDEFERIR a impugnação em epígrafe, interposta pela empresa ALFRS INDÚSTRIA DE 

MÓVEIS LTDA, mantendo-se todos os itens do Edital. 

De outro modo, deixamos a critério da Comissão Permanente de Licitação, em 

consignar de forma isonômica, a estipulação de um prazo de entrega, maior aos 

participantes do certame,  na qual sugerimos 30 (trinta) dias.   

Retornam-se os autos à CPL.  

 

 É o parecer, salvo melhor juízo. 

 Santa Izabel do Pará, 02 de setembro de 2020. 

 

 

MARCELO DA ROCHA PIRES  
ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL – PMSIP 
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