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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 

 

I – DA IMPUGNAÇÃO 

 

A empresa DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI, CNPJ 07.918.483/0001-57, 

apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021, que tem como 

objeto a obtenção da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de limpeza 

e higiene e equipamentos para limpeza, alegando em síntese que o prazo estipulado é 

exíguo para a entrega dos produtos, restringindo o universo de licitantes e privilegiando 

apenas os comerciantes locais, e que o prazo de entrega deverá levar em conta a 

questão da localização geográfica do licitante, de forma a permitir o maior número de 

interessados. 

Em seu pedido, requer a procedência da impugnação para que seja suspenso 

o ato convocatório para posterior republicação, com a modificação do prazo de entrega 

de 5 (cinco) dias para 30 (trinta) dias. 

 

II – DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

A impugnação está descrita no item 21 do Edital do PE 06/2021, onde dispõe: 

21.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 

Edital. 

21.1.1. Data limite para impugnação: 17 de fevereiro de 2021. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, 

pelo e-mail licitacao@crcrj.org.br, ou por petição dirigida ou 

protocolada no endereço Rua Primeiro de Março, nº 33, 6º andar, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.010-000. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 

elaboração deste edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 
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21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova 

data para a realização do certame. 

A impugnação foi recebida no e-mail licitacao@crcrj.org.br às 09:55 do dia 11 

de fevereiro de 2021. 

Assim, verificada a tempestividade e preenchidos os demais requisitos de 

admissibilidade, passa-se ao exame do mérito. 

 

III – DO MÉRITO 

 

Conforme disposto no do Edital: 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 5 (cinco) dias úteis, contados 

do envio da Autorização de Fornecimento ou da assinatura do 

Contrato, em remessa parcelada, com previsão de entrega mensal, no 

seguinte endereço: Rua Primeiro de Março, 33 – 6º andar – Centro – 

Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010-000, no horário de 10h às 16h, aos 

cuidados da Gerência de Serviços Auxiliares 

Uma vez que o prazo de entrega é discricionário da Administração, encaminhei 

à área demandante para que se manifestasse, apresentando as devidas justificativas. 

Segue abaixo a resposta da Gerência de Serviços Auxiliares: 

Prezado Pregoeiro, 

A empresa DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI insurge-se contra 

cláusula do Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021, especificamente 

no item 4.1 do ANEXO I - Termo de Referência, no que tange ao prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para a entrega do objeto. 

A empresa alega que o prazo estipulado é exíguo para a entrega dos 

produtos, restringindo o universo de licitantes e privilegiando apenas 

os comerciantes locais, e que o prazo de entrega deverá levar em 

conta a questão da localização geográfica do licitante, de forma a 

permitir o maior número de interessados. 

Ao final, a impugnante solicita alterações no Edital, de forma a elevar 

o prazo de entrega de 5 (cinco) dias úteis para 30 (trinta) dias. 

Inicialmente cumpre frisar que a estipulação do prazo para entrega de 

material é uma discricionariedade da Administração, que o fará 

mailto:crcrj@crcrj.org.br
http://www.crc.org.br/
mailto:licitacao@crcrj.org.br


 
 
 
 

 
 

 
Rua 1º de Março, 33 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – Cep: 20.010-000 

Telefone: (21) 2216-9595 

crcrj@crcrj.org.br – www.crc.org.br 

conforme sua necessidade, levando em consideração a prática do 

mercado, visando sempre o interesse público. Não há dispositivo legal 

que imponha prazo mínimo para entrega de material. 

O prazo de 5 (cinco) dias úteis (7 dias corridos) para a entrega dos 

produtos é uma prática desta Gerência de Serviços Auxiliares que vem 

sido levada a efeito há vários anos, mostrando-se compatível com a 

realidade do mercado para o volume de produtos a serem fornecidos. 

Inclusive, nunca havia sido objeto de impugnação. 

Não parece razoável que a Administração se ajuste à logística de 

entrega de uma determinada empresa, quando o mercado atual se 

mostra perfeitamente capaz de atender ao solicitado no Edital. 

De acordo com o exposto, considero improcedente o pedido da 

impugnante. 

A fim de verificar o exposto pela área, fiz um levantamento dos participantes 

do último pregão para o mesmo objeto. 

O Pregão nº 001/2020 ocorreu em 17 de janeiro de 2020, onde 14 (quatorze) 

empresas participaram da disputa. Dentre estas, além de empresas localizadas no 

estado do Rio de Janeiro, participaram empresas dos estados de São Paulo e Minas 

Gerais. 

Portanto, entendo que não há qualquer direcionamento aos comerciantes 

locais em virtude do prazo de entrega previsto. 

Acredito que o maior desestímulo à comerciantes geograficamente distantes 

são as entregas parceladas, com previsão de entrega mensal, o que eleva o custo do 

transporte. Porém consta a devida justificativa no próprio instrumento convocatório de 

que o CRCRJ é um órgão pequeno e que não dispõe de espaço físico suficiente para 

armazenar todo o quantitativo dos materiais em seu almoxarifado (item 2.4). 

 

IV - DA DECISÃO 

 

Diante do exposto, este Pregoeiro decide por não acolher a impugnação 

apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI, CNPJ 

07.918.483/0001-57, mantendo os termos do edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021. 
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Deverá o resultado deste julgamento: 

1) ser juntado aos autos do processo administrativo; 

2) ser o impugnante comunicado via e-mail; 

3) ser divulgado no Portal de Compras do Governo Federal – 

https://www.gov.br/compras e no Portal do CRCRJ – 

https://www.crcrj.org.br, para conhecimento dos demais interessados. 

 

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

RAPHAEL LIRA DA SILVA 

Pregoeiro 
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