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PREGÃO Nº 2/2020/PMP, NA FORMA ELETRÔNICA 
(Processo Administrativo n° 2/2020) 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos de forma parcelada 
com fornecimento em bomba na localidade sede do município de Pacajá/PA, em 
postos ou rede de postos de combustíveis da contratada, credenciados pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, para atender a demanda 
da administração pública municipal. 

 

IMPUGNANTE: LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA. EPP, 
CNPJ nº. 13.545.473/0001-16. 

 

I. DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO: 

Trata-se de impugnação do edital do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão n° 2/2020/PMP, na Forma Eletrônica, que tem por objeto a aquisição de 
combustíveis e lubrificantes automotivos de forma parcelada com fornecimento em 
bomba na localidade sede do município de Pacajá/PA, em postos ou rede de postos 
de combustíveis da contratada, credenciados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis - ANP, para atender a demanda da administração pública 
municipal, TEMPESTIVAMENTE, pela empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE 
PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA. EPP, por meio do qual requer a impugnação do 
Edital do Pregão n° 2/2020/PMP, na Forma Eletrônica. 

 A impugnante relata que o Edital do Pregão n° 2/2020/PMP, na Forma 
Eletrônica apresenta algumas irregularidades, sendo elas: 

a) referente ao prazo de envio dos materiais, visto que nossos fornecedores 
solicitam um prazo MÍNIMO de 07 (sete) dias para realização da entrega dos produtos 
a nossa empresa. Além do mais, as transportadoras para conclusão da entrega ao 
órgão público outro prazo de mais 20 (Vinte) dias referente a distância dos municípios 
de (CURITIBA-PR) a (PACAJÁ - PA). Salientamos que 1 DIA de entrega são 
completamente ''IMPOSSÍVEIS'', visto que a nossa empresa e as demais são de 
localidade distante, ou seja, o prazo mínimo de entrega seria em torno de 20 (VINTE) 
dias. Assim, tal exigência no EDITAL do certame, faz totalmente direcionada 
unicamente a empresas sediadas na região de tal Administração Pública, excluindo a 
competitividade de demais empresas sediadas em outras regiões do Território 
Nacional.  

b) outro ponto importante a ser analisado, é que em nossa legislação 
trabalhista é prevista que os MOTORISTAS das Transportadoras obtenham seus 
direitos às horas de sono, conforme LEI 12.619/2012: 

A Lei 12.619/2012 considera como trabalho efetivo o 
tempo que o motorista estiver à disposição do 
empregador, excluídos os intervalo para refeição, 
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repouso, espera e descanso. Ficando assegurado 
ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 
(uma) hora para refeição, além de intervalo de 
repouso diário de 11 (onze) horas a cada 24 (vinte 
e quatro) horas e descanso semanal de 35 (trinta 
e cinco) horas. Ademais, os intervalos para repouso 
ou alimentação poderão ser fracionados quando 
compreendidos entre o término da primeira hora 
trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde 
que previsto em convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das 
condições especiais do trabalho a que são 
submetidos estritamente os motoristas, cobradores, 
fiscalização de campo e afins nos serviços de 
operação de veículos rodoviários, empregados no 
setor de transporte coletivo de passageiros, mantida 
a mesma remuneração e concedidos intervalos para 
descanso menores e fracionados ao final de cada 
viagem, não descontados da jornada. 

O prazo estabelecido pela Administração Pública afeta os princípios perante a LEI 
8666/93, pois segundo o EDITAL o prazo de entrega é de 01 DIA após o recebimento 
da nota de empenho. Tal prazo pelos motivos expostos traz ÔNUS a nossa empresa 
e afeta os princípios da competitividade, diante a impossibilidade das empresas não 
conseguir participar do Pregão Eletrônico. 

II. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:  

Nos termos do disposto no artigo 24 do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.1 
do Edital, é cabível a impugnação, por qualquer pessoa, do ato convocatório do 
pregão na forma eletrônica até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da sessão pública. 

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, via e-
mail semadlicpac@gmail.com, no dia 21 de setembro as 09h12min, e, considerando 
que a abertura da sessão pública do pregão está agendada para o dia 01/10/2020, a 
presente Impugnação apresenta-se tempestiva. 

 

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:  

Para análise do pleito apresentado pela IMPUGNANTE, procedeu-se consulta 
a área solicitante (Departamento Administrativo, concomitantemente com a 
Assessoria Jurídica deste município), responsável pela elaboração do Termo de 
Referência objeto deste certame, para que apresentasse as justificativas quanto ao 
pedido de impugnação, ora questionada pela IMPUGNANTE e, a partir desse parecer, 
fundamentarmos a decisão quanto ao pedido de impugnação. 

Analisando as especificações descritas no Termo de Referência entendemos 
que aquisição dos bens lá referenciados não se podem aguardar prazos sem ser o 
previsto no termo de referência, pois são itens que mantem o bom funcionamento da 
ordem pública, haja visto que os serviços mantidos por esta futura aquisição são de 
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caráter essencial.  Vale ressaltar que também há os serviços de recuperação de 
estradas-vicinais que são essenciais para o escoamento das produções dos colonos, 
serviços estes que não podem ficar parados, e é nesta época do ano (período seco) 
que é adequado as recuperações das estradas. Há inúmeros outros serviços que 
necessitam que a demanda da entrega seja de caráter imediato, por sinal com 
fornecimento contínuo e parcelado, e até mesmo aos finais de semana. Os serviços 
públicos essenciais, como limpeza das vias urbanas, serviços de coletas de lixos entre 
outros se mantem o tempo todo com execução diária. 

Cabe reforçar que o referido Edital observará os termos da Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Federal 
nº10.024, de 20 de setembro de 2019, e pelas demais normas específicas aplicáveis 
ao objeto, ainda que não citadas expressamente no seu Edital, bem como pelas 
condições estabelecidas no referido EDITAL e seus anexos.  

Por oportuno, é necessário esclarecer que o prazo para decisão das 
impugnações pelo pregoeiro é de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento 
da impugnação, conforme previsto no § 1º do Decreto nº 10.024/2019. 

Ademais, o Termo de Referência é resultado de diversos debates realizados 
pela equipe técnica, além da contribuição das empresas fornecedoras do objeto da 
contratação ora proposta. O documento apresenta a descrição detalhada dos bens e 
serviços necessários ao presente certame e suas respectivas especificações técnicas, 
bem como demais aspectos técnicos indispensáveis à aquisição, visando atender à 
demanda e resguardar a Administração Pública quanto à qualidade dos bens e 
serviços a serem fornecidos. Nesse sentido, foram definidos padrões de 
especificações técnicas compatíveis com os objetivos pretendidos para a presente 
contratação. 

Assim, plenamente convictos de que os termos do Edital em questão 
contemplam a ampla participação dos fornecedores por meio deste processo, e que 
não há razões para a alteração do Edital, a citada Assessoria Jurídica não assiste 
razão à impugnante, uma vez que: 

“ Nos termos da parte inicial do artigo 3º da Lei nº 
8.666/93, a licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e 
a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração. Todavia, a isonomia não deve ser 
entendida apenas como um direito do licitante, mas 
também como um conjunto de deveres e limitações 
que, imposto pelo próprio edital, sejam avaliados em 
proveito da administração. No caso deste certame a 
necessidade de entrega imediata está relacionada às 
demandas urgentes da administração pública 
municipal consubstanciada na prestação de serviços 
públicos que não podem ser interrompidos”. 
(Assessoria Jurídica). 

 

IV. DA DECISÃO:  
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Diante do exposto, entendemos pela IMPROCEDÊNCIA da presente 
impugnação, haja visto que o prazo de entrega imediato é de caráter essencial ao 
bom funcionamento da Administração Pública Municipal. Destacando que as 
sugestões de prazos de entrega da Impugnante não atendem a real necessidade da 
Administração. Conforme as consultas técnicas ao Departamento Administrativo e 
Parecer da Assessoria Jurídica, será mantido as disposições do Edital do Pregão n° 
2/2020/PMP, na Forma Eletrônica e seus anexos.  

 

Pacajá, Pará, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

__________________________________________ 
RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR 

Pregoeiro 
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