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PROCESSO LICITATÓRIO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
IMPUGNANTE: MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA 
SOLICITANTE: PREGOEIRA 

 
 

PARECER PROCURADORIA GERAL 
 
 
Vem a esta Procuradoria Geral, para análise e parecer, a 

impugnação interposta pela empresa MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA, 
em face do edital de licitação, modalidade Pregão Presencial n° 012/2019, destinado 
à aquisição de equipamentos de informática: tablets para uso dos Agentes 
Comunitários de Saúde e computadores para uso da Biblioteca Municipal. 
 

A impugnante alega que o preço orçado para o item 01 é 
inexequível.  Postula a retificação do edital com a reavaliação do valor. 
 

É o relatório. 
 

A modalidade pregão presencial é regida pela  Lei Federal n° 
10520/2002 e, no âmbito municipal de Estação, pelo Decreto Municipal n° 913/2006. 

 
O Decreto Municipal adotou como regra para os casos de 

impugnação ao edital na modalidade pregão presencial, o prazo estabelecido no art. 
41, da Lei 8.666/93, que é de cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de habilitação. 
 

A impugnação foi apresentada intempestivamente, vez que 
apresentada um dia antes da abertura da sessão do Pregão, não observando o 
disposto no § 1º do art. 41, da Lei 8.666/93 e no art. 10, do Decreto Municipal nº 
913/2006.  
 

No entanto, mesmo intempestiva, entende-se que a impugnação 
deverá ser recebida e apreciada como garantia do regular processamento do 
certame.  

 
Neste sentido é o entendimento exarado por Márcia Bello de 

Oliveira Braga e Marta Marques Avila, no Manual Prático de Licitação: Planejamento 
da Fase Interna e Processamento da Fase Externa na Lei nº 8.666/1993, 3ª ed. 
Revista e atualizada, Porto Alegre: DPM PN Publicações, 2015, pág. 111, o qual 
transcreve-se in verbis: 
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“A Administração, independentemente da tempestividade da 
impugnação, sempre deverá respondê-la, tendo em vista o seu poder-
dever de prestar informações e de agir se identificada irregularidade 
no certame. Os efeitos da intempestividade são sentidos pelo 
impugnante, e não pela Administração, na medida em que, no primeiro 
caso (5 dias úteis), não haverá obrigatoriedade de a resposta ser dada 
nos três dias úteis subsequentes, e no segundo (2 dias úteis), o 
licitante poderá ser excluído do certame, em caso de descumprimento 
do edital, até que a impugnação seja respondida.” 
 

 
Passa-se, então, à análise do mérito. 
 
As cotações de mercado prévias à fixação do valor máximo do 

item 01, demonstra que o mesmo está de acordo com o preço praticado no mercado.  
 
Ademais, caso não ocorram empresas interessadas no certame, 

por conta do preço orçado, será instaurado novo processo licitatório, de modo que 
não restará prejuízo ao Município. 

 
Além do que a presente manifestação apresentada um dia antes 

da data de abertura da licitação parece ter caráter meramente protelatório. 
 
Assim, sugiro pelo não acolhimento da impugnação e pelo 

regular prosseguimento do certame, com base nas razões elencadas. 
 

Contudo, à consideração superior, 
 
Estação, 10 de abril de 2019. 
 
 

   FLÁVIA T. KLEIN SANTOLIN 
   Procuradora Geral do Município 
   OAB/RS 28.12 
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PREGOEIRA 
 

 
    

Deixo de acolher a impugnação apresentada pela empresa 

MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA, nos autos do Pregão Presencial 

n° 012/2019, destinado à aquisição de equipamentos de informática: tablets para uso 

dos Agentes Comunitários de Saúde e computadores para uso da Biblioteca 

Municipal, e decido pelo prosseguimento regular do processo licitatório, em seus 

ulteriores termos. 

  

   Estação, 10 de abril de 2019. 

 

 

   Mara Cristina Ambrosini 

   Pregoeira 

 

    


