
Parecer Pregoeiro Nº 001/2022.

 

Impugnante                        :    Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu -  PR

Pregão Eletrônico n.º   :         087/2022

Assunto                              :    Impugnação ao Edital

 

1 Retrospecto

 

Trata-se de Impugnação formalizada pelo Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu -  PR  em relação ao 

Pregão Eletrônico n.º 087/2022, cujo objeto é COMPRA IMEDIATA – AQUISIÇÃO – de BEBEDOUROS 

ELÉTRICOS ACESSÍVEIS, BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, PURIFICADORES E LAVADORAS DE 

ALTA PRESSÃO, destinados às Escolas Municipais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da 

Educação e dos Centros Municipais de Educação Infantil, Centros de Convivência Escolas-Bairro e Escolas 

Municipais do Município de Foz do Iguaçu/PR, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus 

anexos.

 

O impugnante questiona sobre a condição de participação no certame de microempresa (ME) e 

empresas de pequeno porte (EPP), solicita que o edital nº 087/22 seja alterado de modo a estabelecer cota de 25% 

do objeto, por lote, para a contratação exclusiva de microempresas de pequeno porte.

Fora encaminhado a este Pregoeiro para avaliar a admissibilidade e decisão da impugnação.

Em síntese, é o relatório.

 

2 Juízo de Admissibilidade

 

De acordo com o Decreto 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até o 

terceiro dia útil anteriores a abertura da sessão pública:

 Preliminarmente há que se esclarecer que a referida impugnação não tem efeito de recurso, portanto 

não há que se falar em suspensão das etapas do certame, tampouco sua remessa a autoridade superior, tem o 

Pregoeiro nesta fase processual, todos os poderes para averiguação de quaisquer contestações que se façam ao 

texto editalício, decidindo sobre cada caso, conforme determina o Decreto 10.024/19.

A impugnação foi encaminhada via endereço eletrônico em 20 de junho de 2022, sendo que o pregão 
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eletrônico está marcado para o dia 23 de junho de 2022, conforme Aviso de Licitação, o que denota a sua 

tempestividade.

No mais, a impugnação foi apresentada por parte legítima e interessada, endereçada à autoridade 

competente e devidamente fundamentada.

Superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

 3 Das Razões da Impugnação

Revisão editalícia sobre a condição de participação no certame de microempresa (ME) e empesas de 

pequeno porte.

4 Das Considerações Do Pregoeiro

É cediço que a Administração Pública deve obediência aos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre uma série de outros que marcam o regime jurídico 

administrativo. Conforme disciplinado no A. 37. XXI da nossa Carta Maior:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI -ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que a segure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 

da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

 

Um dos mais importantes é o Princípio da Isonomia, que vem para assegurar um tratamento igualitário a 

todos os licitantes com vistas a ampliar o rol de interessados e obter, assim, a proposta mais vantajosa a 

administração pública. Esse princípio vem estabelecido no art. 3º da Lei nº 8.666/93. a saber:

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 seria 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.

É o Parecer.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição sobre quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

 

5 Conclusão 

2Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e38e6f2c-68f5-4885-8cd2-49f3c96a2939.

ID.: 2/3



 Isto posto, pelos fundamentos apresentados pela área técnica e analisados pelo pregoeiro e com fulcro 

no Decreto nº 10.024/19 sem nada mais evocar, CONHEÇO da impugnação interposta pelo Observatório Social 

do Brasil – Foz do Iguaçu -  PR referente ao Edital Eletrônico nº 087/20220 e, no mérito, DOU PROVIMENTO, 

determinando a reposição do prazo inicialmente concedido para abertura da sessão pública, com a correção do 

Edital, para incluir a cota reservada nos itens que lhe são possíveis.

             

Foz do Iguaçu/PR, 22 de junho de 2022.

 

Marcos Antonio Vettorello

                    Pregoeiro

Portaria Municipal nº 73995/2022.

  

Juliana Penayo de melo

Equipe de Apoio

Portaria Municipal nº 73995/2022.

  

Raphael Buiar Pereira de Camrago

Equipe de Apoio

Portaria Municipal nº 73995/2022.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura: 
MARCOS ANTONIO VETTORELLO
JULIANA PENAYO DE MELO
Raphael Buiar Pereira de Camargo - Diretor de Licitações e Contratos
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