
 

Município de Água Doce do Norte 

Estado do Espírito Santo 

Comissão de Licitação 

RESPOSDTA IMPUGNAÇÃO  AO  EDITAL  DE LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 016/2019 – PROC. Nº 06605/2019. 

 

 

Interessado: Gerson Vieira de Souza & Cia Ltda EPP – CNPJ 39.396.791/0001-

56. 

 

Impugnação protocolizada através do processo nº 3788/2019,  no  dia 19 de julho 

de 2019,  pela empresa Gerson Vieira de Souza & Cia Ltda EPP – CNPJ 

39.396.791/0001-56. 

 

 

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE   

 

 

A  presente  Impugnação  encontra-se  intempestiva conforme  dispõe  o  edital,  no  

item  X  do  instrumento convocatório que trata do impugnação ao Ato 

Convocatório: 

X – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e 

de No ato de autuação da impugnação é obrigatória à 

apresentação de CPF ou RG em se tratando de pessoa física ou 

CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, juntamente com a 

procuração se for o caso (por documento original ou cópia 

autenticada). 

10.2. Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data 

para a realização do certame. 

10.3. Questões técnicas e jurídicas deverão ser formuladas por 

escrito, protocoladas e dirigidas o Pregoeiro na Av. Sebastião 

Coelho de Souza, 570, Centro – Departamento de Licitação sede 

da Prefeitura, em nenhuma hipótese será aceito fax ou e-mail. 
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10.4. O  prazo  para  apresentação  de  Impugnação  nos termos 

impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis 

antes da data de abertura da sessão do Pregão. Cabendo o 

pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

do item 10.5 do ato convocatório é  de  até dois  dias  úteis  antes  da  data  fixada  

para  abertura  da  sessão pública.   

O protocolo da Impugnação, que originou  este  expediente,  ocorreu  em  19 de 

julho de 2019 sendo  manifestamente  intempestiva  a medida buscada, uma vez 

que a realização do certame ocorrerá as 09:00 do dia 23 de julho de 2019. 

Sendo que no dia 22 de julho de 2019 é feriado no município de Água Doce do 

Norte, ES, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 010/2011, 14 de março de 

2011, em virtude da comemoração ao Dia do Evangélico. 

LEI Nº 010/2011 

DECRETA FERIADO MUNICIPAL “O DIA DO EVANGÉLICO”, 

COMEMORADO NA DATA DE 22 DE JULHO DE CADA ANO, NO 

MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE/ES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal Decretou e Eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica decretado Feriado Municipal “O Dia do Evangélico”, 

comemorado na data de 22 de julho de cada ano, no Município de 

Água Doce do Norte, Espírito Santo. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do 

Espírito Santo, aos 14 dias do mês de março, de 2011. 

Abraão Lincon Elizeu 

Prefeito Municipal 

Portanto, o prazo para impugnação ao presente certame se findou em 18 de julho 
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de 2019, conforme  o  ensinamento  do  mestre  Jorge  Ulisses Jacoby Fernandes ,  

“A contagem do prazo para impugnação se faz  com  a  observância  da  regra  

geral  do  art.  110  da  Lei  nº 8.666/1993, tendo por termo inicial a data 

estabelecida para o da  apresentação  da  proposta”.  Para  facilitar  o  

entendimento, vejamos, “O  dia  23/07/2019  foi  fixado  para  a  realização  da  

sessão  e,  na  forma  da contagem geral de prazos, não se computa o dia do 

início. Em virtude do feriado municipal estabelecido no dia 22/07/2019, segunda-

feira,  O primeiro dia  na contagem regressiva é o dia 19/07/2019; o segundo, o dia 

18/07/2019. Portanto, até o dia 18, último minuto do encerramento do expediente 

no órgão, poderá o licitante  e  qualquer  cidadão  impugnar  o  edital  ou    requerer 

esclarecimentos.” Portanto a presente impugnação é intempestiva, não somente 

nos termos do item 10.5 do edital, tambem conforme explicita o art. 41, § 2º, da Lei 

Federal 8.666/93.   

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

....... 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 

perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 

que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, 

a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de 

preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

Ainda de acordo com a disciplina do art. 12 do Regulamento do Pregão que  

regulamenta  a  forma  presencial  do  pregão  no âmbito  da  Administração  

Municipal, estabelecido pelo Decreto nº 115/2005,   “Até dois dias úteis antes da 

data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato  convocatório do pregão.” 

(Grifamos). Nota-se ser idêntico  o  prazo  para  solicitar  esclarecimentos  e  

impugnar  o edital, bem como não haver distinção de prazos em função do status 

de quem exerce essas manifestações. 
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Desta forma, por ter sido encaminhado fora do prazo decadencial,  resta  patente  a  

intempestividade  da  presente impugnação. 

 
 

 
II - É BREVE O RELATÓRIO 
 

Cuida-se  da  análise  à  impugnação  frente  ao  disposto  nos itens 12.4.1 e 12.4.2 

do edital da licitação em epígrafe, interposto por Gerson Vieira de Souza & Cia Ltda 

EPP – CNPJ 39.396.791/0001-56, aqui denominado impugnante, cujas alegações 

de em síntese expomos a seguir: 
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Quanto aos pontos levantados pelo impugnante os quais se funda a impugnação 

na redução do prazo de entrega do objeto do certame determinada nos itens de 

12.4.1 e 12.4.2, de 05 (cinco) dias para 24 horas. 

Em que pese as razões despendidas na impugnação, as disposições editalícias 

foram pautadas em conformidade com a legislação vigente, pois a Administração 

tem o poder discricionário de determinar prazo de entrega do objeto licitado. 

O referido prazo em momento algum inibe ou prejudica a competividade, e muito 

menos a prestação do serviço público, pois na prática o prazo de 05 (cinco) dias 

para a entrega do material licitado é totalmente razoável, sendo este hábil e viável 

tanto para administração quanto aos licitantes interessado, pois a forma de entrega 

ocorre em virtude de um planejamento por parte da administração pública. 

Assim o mencionado risco pautado pelo impugnante quanto ao prazo da entrega do 

objeto do certame não é verdadeiro, pois uma vez atendida esta pretensão levaria 

o presente certame a restrição competitiva, cabendo a administração ser diligente e 

zelar pela proteção deste principio. 

Nesse diapasão, a Administração agiu dentro da legalidade e objetivando não 
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ferindo os princípios que regem o interesse público, por entender que a ampliação 

da participação é benéfica à Administração. 

 

III - DA DECISÃO 

 

Ouvidos todos os questionamentos, não  serão  admitidos  recursos  que 

desrespeitem os prazos impostos pelo arcabouço legal que circundam as 

licitações, igualmente pelo interesse público para que não sejam proteladas as 

ações administrativas necessárias ao bom andamento da coisa pública.  

Portanto, Decide  este  pregoeiro  receber  para  não  conhecer  a peça  

impugnatória  pela  sua  intempestividade, carecendo  esta  de  um  dos  requisitos  

à  sua admissibilidade. 

Pelo exposto, concluo que embora intempestiva a presente Impugnação foi 

analisada em observância ao direito de petição, no entanto, entendo pelo seu não 

provimento por falta de fundamento legal, mantendo para s 09:00h do dias 23 de 

julho de 2019 a   realização  da  sessão  referente  ao Pregão Presencial – SRP nº 

016/2019. 

É o que decidimos. 

 

Água Doce do Norte, ES, 19 de julho de 2019. 

 

Adinan Novais de Paula 

Pregoeiro Municipal 

 

 


