PARECER JURÍDICO 015/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 020/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial (Registro de Preço) nº 013/2019
TIPO: Menor Preço
DATA DA SESSÃO: 24/03/2020

Em atenção ao despacho exarado pela Presidente da Comissão de Licitação e equipe de
apoio ao Setor Jurídico, no sentido de emitirmos parecer técnico jurídico a respeito da
Impugnação apresentada pela Empresa Maria José dos Reis Neto – ME , passamos a expor o
quanto segue:
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para

Contratação de empresas para fornecer gêneros alimentícios.
Foi apresentado impugnação a seguintes clausulas editalíssimas:
7.1 – Os materiais deverão ser entregues de acordo com as necessidades das
Secretarias, mediante a autorização por escrito.
7.1.1 – A empresa terá o prazo de até 02 (dois) dias corridos, com tolerância e
justificativa, excepcionalmente de no máximo 01 (um) dia corrido contados da
data da ordem de fornecimento do setor de compras do Munícipio.

Da Tempestividade da Impugnação:
Vistos, foi verificada a tempestividade da presente impugnação.

Do Mérito da Impugnação:
A Lei de Licitações trata das vedações das cláusulas restritivas a
competitividade.
Pois vejamos:

Conforme precedentes do TCE/MT, fixar prazo exíguo para o
fornecimento de bens e serviços restringe a competitividade, senão vejamos:

Nesta mesma vertente é o entendimento do TCE/MG, conforme segue:

Todavia cabe a Administração Pública a dosimetria do que seria tempo
hábil para a entrega dos bens a serem fornecidos de forma a não restringir a
competitividade de seus certames licitatórios e garantir a continuidade dos
serviços da Administração Pública, pois vejamos o precedente do TCE/MG:

Assim conforme demostrado cabe a Administração Pública a análise e
fixação dos prazos adequados para a entrega dos bens a serem adquiridos, sempre
primando pela razoabilidade.

Quanto ao pedido de adiamento, por consequência da retificação da
clausula não merece guarida, uma vez que a Lei 10.520, trata especificamente do
prazo entre a publicação do aviso e a apresentação das propostas, sendo de 8
(oito) dias úteis.
Ademais não ocorrera alterações no objeto da licitação, oque não
interfere na apresentação das propostas, vejamos oque leciona a Lei 8.666/93:
Art. 21. (...)
§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas. (grifei)

RELATADO O PLEITO PASSAMOS AO PARECER.
Pois bem, analisando os documentos acostados ao presente certame,
especialmente o Edital de licitação e a Impugnação apresentada, e pelos fundamentos e
precedentes apresentados acima, opino pelo recebimento e acolhimento parcial da presente
Impugnação, devendo o prazo ser alterado para atender aos princípios da razoabilidade e o da
continuidade dos serviços da Administração.
Quanto a prorrogação da data para a apresentação da proposta esta não deve ser
acolhida uma vez que não infere diretamente na propositura das propostas, conforme Art. 21,
§4º da Lei 8666/93.
S.M.J. É O PARECER.
Gaúcha Do Norte-MT, 23 de março de 2020.
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