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PARECER PREGOEIRA Nº 042/2020. 

 

 
PROCESSO N.º :  9152/2020 

IMPUGNANTE : CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º  : 115/2020 

ASSUNTO :  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

1 RETROSPECTO 

 

 

Trata-se de Impugnação formalizada pela empresa CMP COM. DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA LTDA em relação ao Pregão Eletrônico n.º 115/2020, cujo objeto é Contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de controle sanitário integrado a pragas 

urbanas: desinsetização e desratização, esgotamento e limpeza de fossas sépticas, caixas de gordura e 

rede de esgoto, desentupimento e limpeza de conexões hidráulicas sanitárias e pluviais, limpeza e de-

sinfecção de caixas d’água em imóveis públicos da municipalidade e contratação de serviço técnico 

especializado para aplicação de fumacê no combate e controle do mosquito Aedes Aegypti.  

 

Alega a Impugnante que a exigência de equipamento com hidrojateamento no item 

04 do ANEXO I do edital restringe a competitividade, e solicita a alteração do item, incluindo 

a máquina Rotto-Ruther para execução deste serviço. 

 

Fora encaminhado a esta Pregoeira para avaliar a admissibilidade e decisão da im-

pugnação.  

 

Em síntese, é o relatório. 

 

2 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

De acordo com o art. 24, § 1º, 2º e 3º do Decreto nº 10.024/2019, qualquer pessoa po-

derá impugnar os termos do edital até o terceiro dia útil anteriores a abertura da sessão pú-

blica:  

 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrôni-

co, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública. 

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos res-

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois 

dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser moti-

vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realiza-

ção do certame. 
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A impugnação foi protocolada em 02 de outubro de 2020 (vide capa), sendo que a 

sessão pública que visa abertura dos envelopes está marcada para o dia 19 de outubro de 

2020, 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 FUNDAMENTAÇÃO 

 

Insurge-se a Impugnante no sentido de ser alterado no edital a descrição (especifica-

ção) do item 04 do ANEXO I do edital (TR), visto que não há necessidade de o serviço ser 

executado apenas com máquina hidrojateamento, mas poderá também ser realizado com 

máquinas Rotto-Ruther. 

 

Inicialmente, cabe salientar que o processo licitatório visa a ampla concorrência e es-

ta diz respeito a qualquer empresa interessada, bem como, esta condicionado aos princípios 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiên-

cia, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instru-

mento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da pro-

porcionalidade e aos que lhes são correlatos, conforme art. 2º do Decreto nº 10.024/2019 e 

Decreto Municipal nº 251/2020. 

 

O presente processo não diz respeito a licitação única e exclusivamente no âmbito 

local, em outros termos, independentemente de ter apenas uma empresa no município de 

Francisco Beltrão que realiza este serviço, a licitação é destinada para todas as empresas inte-

ressadas cujo ramo de atividade seja compatível com objeto desta licitação, sem restrição de 

localização.  

 

Haja vista que a indagação foi estritamente técnica, a pregoeira encaminhou o pro-

cesso para manifestação da área técnica responsável pela elaboração das especificações e exi-

gências do Termo de Referência (TR), conforme dispõe o art. 23 § 1º do Decreto 10.024/2019 e 

art. 22 § 1º Decreto Municipal nº 251/2020: 

  

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, con-

tado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. (grifo nosso). 

 

 

4 DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 

 

Considerando o teor das argumentações trazidas, a área técnica manifestou-se por 

meio do Memorando 017/2020 – SMP posicionando-se, em síntese, nos seguintes termos: 
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Em resposta a vossa solicitação constante no processo protocolado sob número 9152/2020, 

informamos: 

a) Quanto aos itens/grupos nºs 3 e 4 do objeto do Edital foram solicitados pela Secretaria 

Municipal de Administração repetir o objeto do Pregão anterior nº 119/2019 alterando quan-

tidades e atualizando valores para o atual processo licitatório; 

b) Solicitadas informações junto à área técnica sobre a real necessidade do item/grupo nº 4 

“Desentupimento por Hidrojateamento”,  esta nos informou que há situações de entupimen-

to de galerias agravados em virtude de resíduos de obras que solidificam, e se faz necessário 

utilizar equipamentos com maior poder de resolução, e que para isto, o Município conta com 

parceria da Sanepar para solucionar tais entupimentos de galerias de rede pluvial, são sendo 

necessário incluir este serviço na licitação. 

Diante das informações prestadas, vimos solicitar a exclusão o item/grupo nº 4 do Pregão 

Eletrônico nº 115/2020. 

 

 

5 DAS CONSIDERAÇÕES DA PREGOEIRA 

 

Entendemos que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla concorrência, 

entretanto, tal princípio não pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e 

sopesado conjuntamente com outros importantes princípios, tais como a razoabilidade, pro-

porcionalidade e eficiência nas contratações. Sendo assim, não há que se falar em ilegalida-

des, nem tão pouco “condutas absurdas, bizarras e incoerentes” por parte do agente público, 

alegadas pela impugnante, mas apenas o primado pela melhor proposta, e consequente con-

tratação que garanta o atendimento do Interesse Público. 

 

É evidente que no presente caso, a competitividade e consequente participação entre 

as empresas será prejudicada em razão desta limitação quanto a empresa que possui equi-

pamento que realiza serviços por hidrojateamento, e levando em conta a parceria entre o 

Município de Francisco Beltrão e a SANEPAR, não se faz necessária a contratação de outra 

empresa para realizar o serviço para solucionar problemas de entupimentos de galerias de 

rede pluvial, conforme memorando técnico nº 017/2020 – SMP. 

 

Diante do exposto, e após avaliação da Equipe Técnica dos fatos, conclui-se pela 

procedência parcial da presente Impugnação, para o fim de ser alterado o edital, garantindo-

se a isonomia entre estes, e tendo em vista a justificativas técnicas plausíveis para tanto no 

processo administrativo e relevância desta para a execução do objeto do contrato, sendo por 

fim excluído o item/grupo 04 do ANEXO I do edital (TR). 

  

Por fim, em consideração que os procedimentos aquisitivos públicos o Aviso de Li-

citação no caso da modalidade Pregão Eletrônico, será publicado novamente no Diário Ofici-

al do Município e Sítio Eletrônico oficial da entidade promotora da Licitação, conforme Art. 

19°, incisos I e II do Decreto Municipal nº 251/2020, com alteração da data de abertura. 

 

6 CONCLUSÃO 
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ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e arti-

go 3º, da Lei n.º 8.666/93, opina-se pela ADMISSIBILIDADE e PROCEDÊNCIA PARCIAL 

da impugnação do edital do Pregão Eletrônico n.º 115/2020, apresentada pela empresa CMP 

COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 

 

  

 É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 

Francisco Beltrão/PR, 07 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

  NÁDIA APARECIDA DALL AGNOL 

                    PREGOEIRA 

PORTARIA MUNICIPAL Nº 107/2020. 
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