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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 – SRP - PROCESSO Nº 13/2021. 
IMPUGNANTE: TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 
 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE 
 

Inicialmente registra-se a presença dos pressupostos de admissibilidade na peça de 
insurgência, por ser a mesma tempestiva, conforme previsto na cláusula 21 do edital de 
licitação. 
 

Trata-se de impugnação ao edital interposta datada 19/07/2021 pela empresa 
TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, inscrita ao CNPJ: 30.703.534/0001-45, sediada Av. 
do Trabalho, 3170, Bairro São Francisco, Guanambi/BA, CEP: 46.430-000, contra o 
instrumento convocatório do Pregão Eletrônico, registrado sob o nº 013/2021, cujo objeto é 
“registro de preços, para futura e eventual aquisição notebooks para atender à 
necessidade das escolas municipais”. 
 
II – DA IMPUGNAÇÃO  
 
1- DO PRAZO PARA FORNECIMENTO 
 

A impugnante argumenta quanto ao prazo de envio dos materiais, que seus 
fornecedores solicitam um prazo mínimo de 05 (cinco) dias para entrega de todo 
equipamento do certame, sendo esse prazo extremamente exíguo pelos particulares e 
quantidades dos produtos licitados. Ressalta que a exigência do prazo pode afastar diversas 
empresas, que muito embora consigam fornecer os produtos a preço bastante competitivo 
e com a exata qualidade pretendida pela Administração Pública, não possuam 
disponibilidade de entrega no prazo estabelecido no ato convocatório. 

 
Salienta que é absolutamente inviável o prazo tão curto para a entrega, sendo certo 

da forma como estabelecido acabará por oportunizar apenas as empresas que mantêm 
esses produtos em estoque da forma estabelecida no edital, o que não é pré-requisito para 
participação do certame, podendo até o pregão ser deserto por falta de empresas 
interessadas.  
 
Diz ainda, que este fenômeno caracteriza tratamento dispare entre as empresas, 
limitando a competição para apenas localidades próximas, reduzindo significativamente a 
probabilidade de adquirir uma proposta e custo equânime ao ofertado pelo mercado.  

Ademais, tais condições restritivas da competividade acabam por provocar, mesmo 
que indiretamente, uma majoração nos valores das propostas a serem apresentadas, haja 
vista que as empresas que atuam no segmento possuem conhecimento de quais são seus 
possíveis concorrentes para a entrega dos produtos nos moldes, exigências e prazos 
estabelecidos, tendo ciência de que serão poucos e quais os valores por eles praticados.  
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Conclui dizendo que, uma flexibilização maior no prazo para a entrega dos produtos 

viabilizaria a participação de várias empresas que possuem condição de fornecer o objeto 
do certame com a mesma qualidade e preços mais acessíveis para a Administração, mas 
que necessitam de um prazo maior para entregar o produto.   

 
A impugnante almeja, o edital deve estabelecer um prazo razoável para a entrega 

das mercadorias licitadas como forma de ser respeitado o Princípio da Livre Concorrência, 
o que vem sendo feito nos pregões. 

 
Por fim, requer provimento da presente impugnação, para que esse órgão licitante 

efetue a dilação de prazo para no mínimo 20 (vinte) dias úteis para entrega do 
equipamento, com o propósito de que a aquisição seja satisfatória, e bem-sucedida, 
conquistando um equipamento de qualidade com custo adequado. 

 
III – DOS PEDIDOS  
 

Por todo o exposto, amparados pelo entendimento dos Colendos Tribunais 
Superiores e da melhor doutrina que trata da matéria, consignados anteriormente, requer-
se:  
 

a) Requer a Impugnante, que primeiramente seja aceito a presente Impugnação na 
forma da Lei, para em seguida de declarada procedente, com as devidas correções 
necessárias, afim de que seja mantido o princípio da isonomia e do interesse público;  
 

b) A suspensão do edital para correções  
c) Alteração do prazo de entrega, pois o período adequado para entrega dos 

equipamentos é de no mínimo 20 (vinte) dias úteis, ademais gostaria da inclusão junto ao 
ato convocatório, a respeito das solicitações de prorrogação de prazo de entrega, visto que 
estamos passíveis de descumprimentos de prazos em caso de empecilhos na execução do 
contrato.  
 

d) Na improvável hipótese de indeferimento, requeremos que a presente peça seja 
encaminhada de imediato à instância administrativa superior, conforme Art. 109 § 4º Lei 
8.666/93.  

 
IV – DA FUNDAMENTAÇÃO 
 

Merecem prosperar parcialmente os argumentos apresentados pela impugnante, 
senão vejamos: 

 
A) DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 
 

Em primeiro lugar quanto às alegações apresentadas pela impugnante esclarecemos 
que cabe à administração determinar através da conveniência e oportunidade os critérios 
norteadores do certame licitatório, competindo à administração estabelecer diretrizes do 
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que pretende, especificando o objeto e os requisitos que venham assegurar o melhor 
desempenho sem riscos de não atender às suas necessidades. 

 
Nesse diapasão, competindo à administração estabelecer diretrizes do que pretende, 

especificando o objeto e os requisitos que venham assegurar o melhor desempenho sem 
riscos de não atender às suas necessidades, sendo facultada à administração a liberdade de 
escolha do momento oportuno para realização do procedimento licitatório, da escolha do 
objeto que atenda às suas necessidades, das especificações e das condições de execução do 
futuro contrato. 

 
A administração pública visa à ampliação da disputa, buscando a melhor prestação de 

serviço ou fornecimento de bens, ou seja, adquirir um produto de qualidade pelo menor 
preço. 

 
Não nos parece razoável aceitar o argumento de que as necessidades da 

administração têm que se adequar à disponibilidade da empresa A ou B, quando o lógico, 
coerente, é exatamente o oposto, sobretudo em aspecto cuja exigência é habitual na 
administração. 

 
Referido prazo é estabelecido com base nos prazos já praticados por esta 

administração junto às empresas contratadas anteriormente, tendo os prazos sido 
cumpridos regularmente pelas mesmas. Importante, ressaltar que tal prazo somente é 
contado a partir do recebimento da Ordem de Compras. 

 
Partindo dessa prerrogativa, a administração elaborou as especificações da prestação 

do serviço que se pretende licitar, visando tão somente a sua adequação às necessidades 
preponderantes da administração pública. 

 
Assim sendo, a administração busca de maneira eficaz solucionar os problemas 

relacionados no dia-a-dia, de acordo com os princípios norteadores da administração 
pública, em relação aos particulares (licitantes/fornecedores), tendo a administração como 
uma de suas prerrogativas, o dever de atuar em favor do interesse público coletivo. 

 
A PREFEITURA DE LAGOA REAL preocupou-se em atender à firme jurisprudência do 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia, estando em perfeita harmonia com a lei de regência, 
não havendo o administrador de se descuidar uma vez que, “a licitação destina-se a garantir 
a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração”. 

 
A administração pública visa à ampliação da disputa, buscando a melhor compra, ou 

seja, adquirir um produto de qualidade pelo menor preço. 
 
Invocamos a exegese de MARÇAL JUSTEN FILHO, que discorre em sua obra que "veda-

se cláusula desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a 
proposta mais vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares". 
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Um pouco mais adiante diz "o ato convocatório tem de estabelecer as regras 
necessárias para seleção da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não rigorosas, 
isso dependerá do tipo de prestação que o particular deverá assumir". 
 
          Partindo dessa prerrogativa e visando maior competitividade no referido pregão, a 
comissão de licitação em resposta a impugnação ora apresentada, e após questionar o setor 
requisitante, entende ser inviável o aumento no prazo de entrega dos produtos para 20 
(vinte) dias úteis, considerando que as necessidades da Secretaria precisam dos produtos 
para atender a demanda operacional, uma vez que tal prazo afetaria o planejamento e 
transmissão das aulas remotas , sendo estes notebooks essenciais para cada sala de aula no 
intuito de equipar, não podendo sofrer atrasos ou interrupções. 
 

De grande importância ressaltar que na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02 não temos 
dispositivos que tratam do prazo de entrega dos materiais adquiridos pela Administração, 
estabelecendo limites máximos ou mínimos. 

 
A definição do prazo da entrega é uma ação discricionária do órgão, e será 

estabelecida em conformidade com as necessidades que deverão ser atendidas. 
 
Por outro lado, essa definição não poderá estar em desconformidade com as práticas 

de mercado em relação ao produto, pois o art. 15 da Lei de Licitações, em seu inciso III, 
estabelece que as compras, sempre que possível, deverão submeter-se às condições de 
aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 

 
Ocorre no caso em análise, o prazo de 05(cinco) dias estabelecido no edital é sim 

passível de ser cumprido, estando, sem sombra de dúvida, dentro da margem praticada 
pelas empresas do mercado em geral, conforme preceitua o artigo 15, III da Lei 8666/93. 

 
Por fim, como já é sabido, estamos atravessando num contexto pandêmico e a 

Educação foi uma das aéreas afetadas pelo distanciamento social que é imposto pela 
pandemia da Covid-19, por isso, surgem à necessidade de adequarmos as salas de aulas 
com equipamentos tecnológicos para dar suporte às atividades remotas urgentemente. 

 
V - DA DECISÃO 
 
Diante de tais informações e da pertinência dos argumentos lançados na presente 

peça, esta Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio, decide negar provimento à 
impugnação apresentada pela empresa TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, 
mantendo inalterado o Edital e seus anexos referentes ao Pregão Eletrônico nº 
013/2021 da Prefeitura Municipal de Lagoa Real - BA. 

 
 Lagoa Real – Ba, 20 de julho de 2021. 

 
 

Suzete Izabel Pereira  
Pregoeira 
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