
 

 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

 

REF. Edital – PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2016. 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2016 

IMPUGNANTE: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 00.920.881/0001-69 

PROTOCOLO Nº 1.083/2016 

1-) PRELIMINARMENTE 

A Requerente apresenta impugnação ao edital nº 28/2016, lançado por este Consórcio 
Público Intermunicipal, cujo objeto é a realização de pregão presencial para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de passagens rodoviárias. 

Na impugnação a Requerente contesta os seguintes pontos: 

a-) está ausente no edital a informação de prazo de mediação entre os serviços prestados 
e o prazo de recebimento definitivo da fatura, bem como ausência de prazo para 
recebimento da fatura; 

b-) o edital não traz claramente o contato do gestor do contrato; 

c-) o edital não traz claramente para que finalidade terá o prazo de pagamento; 

d-) o edital não traz claramente como será feita a correção monetária em caso de atraso 
no pagamento de faturas vencidas; 

e-) o edital não traz claramente que setor ou quem informará ao Fornecedor contratado a 
relação entre o número da fatura do Fornecedor contratado e o número de processo 
interno de pagamento do órgão licitador; 

f-) o edital não traz claramente, no caso de inadimplência do órgão licitador, como será 
avisado o Fornecedor contratado de quando será efetuado o pagamento devido e em 
atraso por fatura vencida sem pagamento; 

g-) o edital não traz claramente quais as penalizações do órgão licitador em caso de 
inadimplência  por não pagamento de fatura vencida sem pagamento 

h-) o edital não traz claramente que devem ser pagas e quando serão pagas as faturas de 
mandatos ou exercícios anteriores pela nova gestão. 

É o relatório. 

 

2-) DA FUNDAMENTAÇÃO 

A licitação se consubstancia numa sucessão de atos cujo objeto final é a contratação pela 
Administração seja de uma obra, seja de um serviço, seja da aquisição de um produto. A 
natureza desse procedimento, em junção com as pessoas envolvidas, principalmente por 
ter de um lado a Administração Pública ou pessoa jurídica que atuam em parceria com ela, 
com envolvimento de recursos públicos não se coaduna com procedimentos informais, 
sendo que o processo de licitação é ato da Administração que deve se pautar pelos 
ditames legais, que no caso, em especial pelas disposições da Lei nº 10.520/2002 e da Lei 
8.666/93. 

Os diplomas legais apontados trazem requisitos obrigatórios que devem conter no edital, 
especialmente aqueles constantes do art. 40 da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 10.520/2002, 
sendo certo que além desses requisitos obrigatórios, outros que possam melhor esclarecer 
o procedimento, dependendo do objeto contratado podem ser inseridos pela Entidade que 
promove o ato para fins de melhor conduzir o certame. 

Diante dessa premissa o que se nota é que os pontos impugnados pela Requerente, na 
verdade, não se trata de itens constantes e que ela necessita de um melhor aclaramento, 
mas pontos que ela deseja ver inserido no edital ou no contrato, o que a toda a evidência 



 

 

não merece amparo, mormente porque não se trata de pontos obrigatórios, cuja imposição 
seria de lei e que vincularia a Administração à fazer constar do edital sob pena de prejuízo 
do procedimento. E mais, não se trata, também, de pontos que ainda que não obrigatórios 
deveriam constar para que o certame pudesse se desenvolver de forma mais clara, 
transparente e objetiva. 

Veja, ainda, que a fundamentação utilizada pela Requerente para impugnar o edital 
basicamente decorre dos mesmos pontos fáticos, quais sejam, um suposto, mas não 
justificado no caso concreto, receio inadimplência por parte da Entidade que promove a 
licitação. Para tal receio é curial lembrar que tanto no edital, quanto na minuta de contrato 
consta, expressamente, a origem da dotação orçamentaria que vai atender a despesa com 
a contratação, conforme se nota tanto pelo item 5 do Edital, como pela cláusula quinta da 
minuta de contrato. 

Não se pode olvidar, ainda, que o edital, bem como a minuta de contrato, também, trazem 
disposições sobre a forma e o prazo para pagamento, conforme se extrai da cláusula 
quarta da minuta de contrato, qual seja, 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota 
fiscal devidamente preenchida e conferida pela Comissão de Recebimento de Bens e 
Serviços do CISAMUSEP, sendo bem claro na minuta de contrato que o preenchimento da 
nota fiscal deverá conter os requisitos mínimos descritos na subcláusula primeira da 
Cláusula quarta. 

Diante dessas considerações não se verifica no Edital ou na minuta de contrato qualquer 
falta de transparência ou clareza conforme mencionado na impugnação encaminhada pela 
Requerente. 

 

3-) CONCLUSÃO 

Diante do exposto decido por conhecer da impugnação, por ter sido apresentado dentro do 
prazo previsto para impugnação do Edital, mas no seu mérito, decido pelo indeferimento 
das impugnações realizadas, devendo o certame seguir seu curso com as normas e 
diretrizes constante no Edital e na minuta de contrato. 
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