
 
 

   
 

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 

pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Trata-se de pedido de impugnação ao edital do pregão presencial nº. 035/2019-09-PMP, apresentado pela 

empresa SAN MARINO ÔNIBUS LTDA. 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de empresa do ramo pertinente para Aquisição de Micro-ônibus 

rural de transporte sanitário, em atendimento a emenda parlamentar Proposta nº 11664.446000-1180-02-MS. 

 

 Alega a impugnante, em síntese, que o prazo de entrega do produto a ser licitado é impraticável, pois seria 

necessário um período de 90 (noventa) dias. Ao final, pugna pela retificação do edital para alongar tal período de 

entrega. 

 

 Quanto aos requisitos formais, verifico que a impugnação foi protocolada tempestivamente, haja vista a 

observância ao prazo estabelecido no artigo 41, §1º, da Lei 8.666/93, a despeito disso, procederemos à análise do 

mérito do pedido. 

 

 Não merece prosperar a alegação da impugnante de que o prazo de entrega imediato é inadequado, bem como 

a seu pedido para estender o prazo para 90 (dias), pois trata-se de uma ampliação muito extensa de prazo. 

 

 Para o deslinde da questão trago à baila o decidido pelo TCU, onde em seu Acórdão nº 1234/2018-TCU – 

Plenário, ficou acordado que a (“entrega imediata” deve ser entendida como aquela que ocorrer em até trinta dias a 

partir do pedido formal de fornecimento feito pela administração, que deve ocorrer por meio da emissão da nota de 

empenho, desde que a proposta esteja válida na ocasião da solicitação;) grifo nosso. Conforme o Acórdão citado 

entendemos que a entrega imediata é aquela realizada em até 30 (trinta) dias após pedido formal por meio da emissão 

da nota de empenho. 

 

 Diante o exposto, conheço a impugnação apresentada, mas nego-lhe provimento. 

  

 

Pacajá, Pará, 16 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Tobias de Tarso da Silva Pereira 
Pregoeiro 
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