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PREGÃO ELETRÔNICO

 

 

ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 020/2021 
 

 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de 
informática para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Aracatu - BA, 
com o objetivo de informatização das equipes de saúde da família, por meio da 
implementação de prontuário eletrônico, conforme a Portaria nº 3393/2020. 
 
 
Pedido de Impugnação. 
 
Pregão Eletrônico. Processo 20/2021 
Impugnante: TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 

 

 
Em apertada síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que 
fundamentam a sua insurgência contra o prazo para entrega do Termo de 
Referência do edital, notadamente quanto à exigência de entrega do material no 
prazo de até 10(dez) dias úteis, a contar da data do recebimento Termo de 
Autorização de Fornecimento. 
 
No bojo de suas alegações, a Impugnante afirma que o prazo de cumprimento é 
demasiado exíguo e resulta em diminuição da concorrência. Traz à baila na 
descisão  de Colendo STJ, em que assim se posiciona: 
 

“AS REGRAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEVEM 
SER INTERPRETADAS DE MODO QUE, SEM CAUSAR 
QUALQUER PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E AOS 
INTERESSADOS NO CERTAME, POSSIBILITEM A 
PARTICIPAÇÃO DO MAIOR NÚMERO DE 
CONCORRENTES, A FIM DE QUE SEJA POSSIBILITADO 
SE ENCONTRAR, ENTRE VÁRIAS PROPOSTAS, A MAIS 
VANTAJOSA” 

 
Preliminarmente, verifica-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente 
e na forma do item 18 e seguintes do Edital. 

 
Após analisar detalhadamente o presente Pedido de Impugnação, a Comissão 
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou 
o seguinte: 
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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, desde que dentro da margem 
estabelecida por lei. Compete à administração estabelecer as diretrizes do que 
pretende, especificando o objeto e os requisitos que venham assegurar o melhor 
desempenho e o atendimento de suas necessidades. 

 

Nesse diapasão, é facultado 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. 

 

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. 

 

O 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, sendo de 
10(dez) dias úteis. 

 
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. 

 

A PREFEITURA DE ARACATU  preocupou-se em atender à firme jurisprudência 
das Cortes de Contas, 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". 

 

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 
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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 a necessidade da 
Secretaria que precisa do equipamento/serviços para atender a demanda 
operacional, uma vez que tal prazo afetaria o planejamento de informatização das 
equipes de saúde da família, por meio da implementação de prontuário eletrônico, 
conforme a Portaria nº 3393/2020.  

 

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 10(dez) dias úteis estabelecido no 
edital é totalmente passível de ser cumprido e,  mesmo que tal prazo fosse 
de 05 ou 10(dez) dias corridos, ainda, assim estaria, sem sombra de dúvida, 
dentro da margem praticada pelas empresas do mercado em geral, conforme 
preceitua o artigo 15, III da Lei 8666/93. 

 
Deste modo, com fulcro no que fora acima ponderado, conheço do pedido de 
Impugnação, posto que tempestivo, e, no mérito, por não restar violado nenhum 
princípio da administração, quiçá alguma norma jurídica, julgo IMPROCEDENTE 
à impugnação apresentada pela empresa TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS 
LTDA, mantendo inalterado o Edital e seus anexos referentes ao Pregão 
Eletrônico nº 020/2021 
 

 

Aracatu, 20 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

                          Tobias Costa da Silva 

                        Pregoeiro Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N º. 026/2021  

UASG: 983339 

 

OBJETO: Contratação de serviços de transporte de funcionários para Unidades Básicas de 

Saúde e Unidades Satélites De Saúde localizadas na zona rural do município de Aracatu/BA. 

Entrega das Propostas: a partir de 22/07/2021 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. 

Abertura das Propostas: 03/08/2021 às 08:30h no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e 

seus anexos estão disponíveis aos interessados no www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de 

segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 21/07/2021. Tobias 

Costa da Silva. Pregoeiro 
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