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AVISO I

PROCESSO: 001220
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 04/2020 – CREFITO-8

RESPOSTA AO PEDIDO 
DE IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  resposta  ao  pedido  de  impugnação  ao  Edital  de  Licitação  do  Pregão
Eletrônico  nº  04/2020  –  CREFITO-8,  que  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa
especializada  nos  serviços  de  administração  e  gerenciamento  informatizado  de
abastecimento, lubrificação, filtro, lavagem e manutenção preventiva e corretiva para a
frota,  conforme  condições  e  especificações  contidas  no  instrumento  convocatório,
solicitado  pela  empresa  NP3  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  –  ME,  inscrita  sob  o  CNPJ
01.667.155/0001-49, doravante denominada PETICIONANTE, nos termos apresentados
no expediente.

1. DA ADMISSIBILIDADE
Nos termos dos itens 20.1, 20.2 e 20.3 do Edital, em consonância com o disposto

no art. 23, Decreto Federal 10.024/2019, é assegurado a qualquer licitante o direito de
impugnar os termos do Edital, no prazo estabelecido, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para a realização da sessão pública do pregão.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de impugnação realizado pela
empresa  NP3  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  –  ME,  no  dia  19/05/2020  encaminhado  a
Pregoeira  via  correiro  eletrônico.  Neste  sentido,  reconhecemos  o  requerimento  de
impugnação feito pelo peticionante ao Edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o
mérito e nos posicionar dentro do prazo legal estabelecido supramencionado.

2. DA SOLICITAÇÃO
O peticionante solicita impugnação, arquivo encaminhado via  e-mail, o conforme

abaixo descrito:
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3. DA RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
Considerando os apontamentos levantados pela peticionante,  entende-se que o

processo licitatório é doutrinado por vários princípios, como rege a Lei 8.666/93, em seu
art.  3º  “A licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio  constitucional  da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será  processada  e  julgada  em  estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. Neste caso, está em
análise o princípio da ampla competitividade porém, vale salientar, que para atender a
finalidade de um processo licitatório, com a obtenção de melhor proposta, não se deve
cogitar  isoladamente um  dos  princípios,  podendo  esta  comprometer  a  eficiência  nas
contratações.

A competitividade assegura que todos os licitantes sejam beneficiados por idêntica
condição. Para construção do Edital, foi realizado previamente, como rege a lei, estudo
preliminar de contratação e o próprio Termo de Referência. Baseado nisso, observado o
disposto pelo parágrafo 1º do art. 23 da Lei 8.666/93, foi constatado que no mercado,
inúmeras  empresas  cumprem  tais  requisitos,  contratando  tanto  com  a  Administração
pública, quanto privada, garantindo-se o atendimento do interesse público. 

De igual teor, em relação à descrição do objeto, podemos citar vários órgãos, como
a  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  (processo  23081.005146/2020-46),  Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Pernambuco  (processo  sei  0013860-83  0013860-
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83.2019.6.17.8000),  Prefeitura Municipal  de Crateús, Procuradoria-Geral  de Justiça do
Estado  de  Pernambuco  (processo  0113.2019.CPL.PE.0033.MPPE),  e  o  Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Edital  032/2018 –  Processo 2018/4-
000239-7).  Ressalto  também  que  a  minuta  do  edital  em  questão  foi  analisada  pelo
Departamento Jurídico, quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas.

Assim  sendo,  conheço  da  impugnação  apresentada  pela  empresa  NP3
COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME, para no mérito,  NEGAR provimento,  nos termos da
legislação e apontamentos acima relacionados.
 
4. CONCLUSÃO

Tendo  em  vista  a  manifestação  encaminhada  para  o  pedido  de  impugnação,
referente ao Pregão Eletrônico 04/2020 – CREFITO-8, fica decidida a IMPROCEDÊNCIA
da impugnação.

Importa  consignar  que  os  pedidos  de  impugnação  e  esclarecimento,  com  as
respectivas  respostas,  encontram-se  disponibilizados  no  site do  CREFITO-8,
https://www.crefito8.gov.br/pr/index.php/2013-10-27-13-26-38 e do sistema Compras Net.
A partir deste daremos continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório.

Curitiba, 20 de maio de 2020.

ALESSANDRA RIBEIRO SPINA
Pregoeira
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