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PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 023/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022/SRP/FMS. 

INTERESSADO: PREGOEIRO 

EMENTA: ANÁLISE JURÍDICA REFERENTE À 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL QUANTO AO 

PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO A SER 

LICITADO. PROCESSO LICITATÓRIO 023/2022. 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022. 

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇAO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA 

VEÍCULOS E MOTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. 

 

1. RELATÓRIO 

O Senhor Pregoeiro encaminhou a esta Assessoria Jurídica, 

Processo Licitatório nº. 023/2022, Modalidade Pregão Eletrônico nº 

018/2022/SRP/FMS, com abertura designada para a vindoura data de 12/04/2022, às 

08h00m, em que a empresa LUKATO COMÉRCIO DE PNEUMÁTCOS E PEÇAS 

LTDA EPP., apresenta impugnação. 

Em linhas gerais a impugnante alega que o prazo para a 

entrega dos produtos, constante no item 4, subitem 4.1, do Termo de Referência do 

Edital, fixado em 05 dias é impossível de ser cumprido, haja vista a distância entre a 
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sede da empresa e este Município. Afirma ainda que tal exigência do edital foi feita 

totalmente para direcionar a licitação para empresas da região, excluindo a 

competitividade das demais. 

Era o que nos competia relatar. 

2. DO PARECER 

2.1. DA TEMPESTIVIDADE 

Como a empresa recorrente LUKAUTO COMÉRCIO DE 

PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP LTDA., CNPJ/MF n. 13.545.473/0001-16, 

apresentou impugnação ao edital na data de 28/03/2022, ou seja, dentro do prazo 

previsto no art. 41, §2º, da Lei 8.666/93, tempestiva é sua a impugnação e por esses 

termos, somos por seu conhecimento. 

 

2.2. DO PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO E DEMAIS 

ARGUMENTAÇÕES 

Inicialmente é imperioso destacar que a estipulação de 

prazo para entrega de mercadorias é uma discricionariedade da Administração, 

levando sempre em consideração precipuamente o interesse público, fazendo uma 

observância das práticas de mercado e a necessidade da administração. Não há 

dispositivo legal que imponha prazo mínimo para entrega de mercadorias.  

Não se mostra razoável que a Administração tenha que se 

ajustar a logística de determinada empresa para dar prosseguimento às compras 

públicas, quando as práticas do mercado demonstrarem que é possível o 

cumprimento conforme previsto no edital. 
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No entanto, no caso concreto, entendemos que o prazo de 

05 (cinco) dias não se mostra razoável, visto que as práticas de mercado giram em 

torno de 10 a 15 dias. Assim, entendemos que assiste razão à impugnante no tocante ao 

prazo, que orientamos seja revisto e fixado em 15 (quinze) dias úteis. 

Doutra banda, com relação à ilação proferida pela 

impugnante, que afirmou ser o processo licitatório direcionado para empresas da 

região, é totalmente desprovida de fundamento, visto que 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. 

O equipamento deve ser entregue observando a urgência 

que os serviços públicos de saúde devem se pautar. 

Importante ainda elucidar, que é dever do Administrador 

Público garantir contratação vantajosa a fim de que seja preservado o interesse da 

coletividade, haja vista que tal interesse sempre vai se sobrepor ao interesse de 

particulares. 

Por fim, com relação ao pedido para que nas futuras 

licitações, para efeito de habilitação, a Administração se abstenha de fazer exigências 

que excedam os limites fixados na lei, entendemos que encontra-se desprovida de 

fundamentos, visto que foi uma solicitação genérica, sem apresentação de nenhuma 

exigência possivelmente fora da lei contida no edital. Com relação a futuras licitações, 

não é esse o momento adequado para se questionar algo que sequer existe. 

3. DA CONCLUSÃO 

Após análise e com base na fundamentação supra, 

opinamos por conhecer da impugnação e no mérito dar parcial provimento, no sentido 
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de esclarecer que o prazo para entrega do equipamento pode ser majorado para até 

15 (quinze) dias úteis, tendo em vista que as práticas de mercado demonstram ser um 

prazo razoável de cumprimento, devendo manter-se inalterados os demais termos do 

edital, conforme fundamentação descrita no tópico 2.2. 

Desprovida e rechaçada a afirmação de que a Administração fez tal 

exigência no edital para direcionar/beneficiar empresas sediadas na região, visto que 

não passa de ilação. 

Por fim, sem fundamento o pedido de abstenção futura de exigências fora 

dos limites da lei, visto que é uma situação inexistente, situada no campo da 

possibilidade/probabilidade futura, totalmente alheia ao presente processo.  

Ressalte-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o 

objetivo de orientar o gestor competente na resolução de situações postas em 

análise, de acordo com a documentação apresentada.  

Portanto, não se reputa vinculativo à decisão final que poderá optar pelo 

acolhimento das presentes razões ou não. 

É o entendimento, salvo melhor juízo. 

 

Santana do Araguaia/PA, 29 de março de 2022. 

 

 

 

Fabiano da Silva Oliveira 

Procuradoria Jurídica do Município de Santana do Araguaia/PA 

OAB/PA 23.951 
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