
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D’ARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RESPOSTA  A IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022-PMPD
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2022

OBJETO: REGISTRO  DE  PREÇOS  VISANDO  FUTURA  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU
D’ARCO/PA  E  SUAS  SECRETARIAS/FUNDOS  NO  EXERCÍCIO  DE  2022,
CONFORME O TERMO DE REFERENCIA.

I. DAS PRELIMINARES:
1.  Impugnação  interposta  tempestivamente  pela  empresa  FORTLEV
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, inscrita  no CNPJ sob o nº
10.921.911/0001-05, sito Via Axial, S/N, Polo Petroquímico, Camaçari, BA, CEP:
42816-01.

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa impugnante contesta especificamente os itens 4.1 e 4.2 do Termo
de  Referência.  Alega  que  a  cláusula  é  restritiva  do  caráter  competitivo  do
certame pelo fato do Instrumento Convocatório “exigir O prazo de entrega dos
bens  é  imediata  e  com  prazo  mínimo  de   até  24 (Vinte  quatro) horas”.
restringe o universo dos licitantes, privilegiando apenas os comerciantes locais.

III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
3. Requer a impugnante:
a) Correção do ato convocatório com modificação do prazo de 24(vinte e quatro)
horas para 30 (trinta) dias.

IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 
4.  Entrementes,  não  assiste  razão  alguma  ao  impugnante,  estando  o
instrumento convocatório em perfeita harmonia ao ordenamento jurídico, não
tendo a peça impugnativa qualquer fundamento lógico-jurídico que a lastreie,
senão vejamos:

4.1  O  prazo  previsto  para  a  efetiva  entrega  do  objeto  almejado  pela
Administração Pública Municipal, de até 24 (vinte e quatro horas), a contar
do  recebimento  da  respectiva  ordem  de  compra,  afigura-se  razoável  e
plenamente  exequível,  tendo  em  vista  a  natureza  não  complexa  da
obrigação  material  a  ele  referente,  sobretudo  à  luz  de  experiências
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contratuais já perpassadas pela Administração Municipal de Pau D’Arco,
PA, nas quais houve o efetivo cumprimento da obrigação, no prazo acima
assinalado, sem qualquer percalço.

4.2  De  fato,  o  prazo  fixado  no  Edital  atinente  ao pregão  eletrônico  nº
006/2022-PMPD, desponta razoável e plenamente exequível, não tendo a
impugnante demonstrado qualquer elemento concreto a demonstrar, ainda
que  indiretamente,  a  impossibilidade  jurídica  ou  mesmo  material  de
cumprimento da obrigação de entrega no prazo limite de até 24 (vinte e
quatro) horas.

4.5 No caso em análise, o que se verifica é a implementação de um prazo
de entrega proposto pela Administração Pública, o qual se mostra legal e
adequado  à  natureza  da  obrigação,  conforme  já  verificado  em
oportunidades contratuais anteriormente firmadas pelo Município de Pau
D’Arco,  PA,  de  modo  a  se  atender,  a  um  só  tempo,  o  princípio  da
praticabilidade, o qual decorre da cláusula geral do devido processo legal,
sob a ótica do particular interessado em contratar com o Poder Público,
bem como se  amolda  ao  princípio  do  Interesse  Público  Municipal,  não
havendo  motivo  algum  para  que  haja  a  sua  prorrogação  desmotivada,
como pretende a impugnante.

4.6 Eventual incapacidade de entrega de algum dos objetos previstos pelo
Edital  por  parte  da  empresa  impugnante,  trata-se  de  questão  interna,
alheia  à  Administração  Pública.  Ou  seja,  se  a  empresa  licitante,  por
questões  próprias,  não  detém capacidade  de  entregar  o  bem no  prazo
assinalado pelo Edital, tal fato não pode repercutir no regular trâmite de
legalidade  e  impessoalidade  do  presente  certame,  não  podendo  haver
adequação  do  processo  licitatório  aos  interesses  e  especificidades  de
nenhum dos licitantes.

4.7  A  fim  de  elucidar  o  caso,  analisemos  um  exemplo  corriqueiro,
suponhamos que em uma escola, creche ou hospital estoure um cano, a
Administração  depende  que  a  contratada  entregue  os  materiais
necessários para que seja resolvido o problema, é crível à Administração
aguardar 30 (trinta) dias para poder efetuar o reparo do cano estourado? 

4.8  Desse  modo,  resta  comprovado  que  a  pretensão  impugnativa
formulada não merece guarida,  estando à margem de qualquer amparo
legal,  estando  o  prazo  de  entrega  fixado  no  Edital  condizente  à
complexidade da obrigação contratual a ser satisfeita,  sendo medida de
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rigor e de Justiça o indeferimento da presente impugnação, devendo ser
mantido o prazo do edital.

4.9  Entrementes,  não  assiste  razão  alguma  ao  impugnante,  estando  o
instrumento convocatório em perfeita harmonia ao ordenamento jurídico,
não tendo a peça impugnativa qualquer fundamento lógico-jurídico que a
lastreie, senão vejamos:

V. DECISÃO

5.  Isto  posto,  conheço  da  impugnação  apresentada  pela  empresa  FORTLEV
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, para,  no mérito,  negar-lhe
provimento, nos termos da legislação pertinente. 

Pau D’arco – PA, 20 de maio de 2022.

VALDEJANIO SANTOS SILVA

Pregoeiro
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