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COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL /UEMASUL 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

Processo Administrativo nº: 0057829/2022/UEMASUL. 

Pregão Eletrônico nº: 005/2022 – CSL/UEMASUL 

 

 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Cuida-se de resposta à impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 

005/2022 – CSL/UEMASUL, oposta pela empresa RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - 

EPP, CNPJ nº 27.232.288/000186, situada à Av. Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro Santa 

Mônica, CEP-38408-170, Uberlândia – MG.  

 

2. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Conforme se verifica dos autos, precisamente às fls. 488, a impugnação 

ao instrumento convocatório fora formalizada pela licitante acima nominada, através do 

Sistema de Gestão de Compras, do Estado do Maranhão, conforme disposto no Edital 

pertinente, aos 27/07/2022. 

 

Nos termos do artigo 24, do Decreto Federal nº.10.024/2019, 

“Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 

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

pública.”  

 

Consoante o disposto no § 1º, do referido artigo, caberá ao Pregoeiro, 

auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e dos seus anexos. 

 

Tendo em vista o agendamento da sessão do certame para o dia 

02/08/2022, bem como a apresentação da oposição aos 27/07/2022, é tempestiva a impugnação 

apresentada por RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, CNPJ nº 27.232.288/000186.  

 

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

Insurge, a impugnante quanto ao prazo de entrega dos materiais, 

alegando, em síntese, a necessidade de dilação do prazo de 07 (sete) dias corridos para ao menos 

12 (doze) dias úteis, haja o tempo mínimo de 05 (cinco) dias úteis para entrega de matéria prima 

pelos seus fornecedores, bem como do tempo de trânsito interestadual das mercadorias. 

 

4. DO MÉRITO 

 

Uma vez preenchidos os requisitos legais para o recebimento da 

impugnação apresentada, passa-se a analisar o mérito das alegações. 
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Insurge a impugnante, como dito, quanto ao prazo de entrega dos 

materiais, constante do Edital do Pregão Eletrônico nº 005-CSL/UEMASUL, alegando, em 

síntese, a necessidade de dilação do prazo de 07 (sete) dias corridos para ao menos 12 (doze) 

dias úteis. 

 

Vale consignar que a regra do instrumento convocatório está amparado 

no artigo 3.º da Lei n° 8.666/93, in verbis: 

 

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 será 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.  

 

Quanto ao pedido, inquirimos o setor demandante, que por meio do 

memorando nº 45/2022 – ASCOM/UEMASUL, carreado às fls. 491, do autos, assim 

respondeu: 

 

Em resposta ao pedido de impugnação interposto pela empresa RB 

Comunicação Visual – EIRELI, fls. 489 e 489-v do Processo nº 

0057829/2022 – que tem como objeto – serviços gráficos para 

atendimento às necessidades da Universidade Estadual da Região 

Tocantina do Maranhão (UEMASUL), no qual a impugnante solicita 

prorrogação do prazo de entrega de materiais, de 07 (sete) para 12 

(doze) dias úteis, NEGO PROVIMENTO em face do princípio da 

eficiência no serviço público, visando manter a qualidade e a celeridade 

na prestação do serviço, tendo em vista o interesse da Administração 

Pública. 

 

De análise dos autos, não se vislumbra qualquer ofensa à Lei 8.666/93. 

Há um equívoco por parte da empresa impugnante ao afirmar que o Edital impugnado vai de 

encontro ao seu a artigo 3º, § 1º. 

 

Com observância ao princípio da isonomia, o que se verifica dos autos, 

a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

caracterizando-se, a vantagem como a adequação e satisfação do interesse coletivo por via da 

execução do contrato, ou seja, a Administração assume o dever de realizar a prestação menos 

onerosa, enquanto o particular se obriga a realizar a melhor e mais completa prestação, 

configurando-se uma relação de custo-benefício, onde a maior vantagem corresponde à situação 

de menor custo e maior benefício para a Administração. 

 

Os serviços gráficos são de suma importância para a Administração 

Pública que precisa formalizar os seus atos, não sendo conveniente, in casu, a dilação do prazo 

de entrega de materiais, mormente por obediência ao princípio da eficiência. 
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5. DA DECISÃO 

 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos constam, conheço da 

impugnação interposta pela licitante RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, CNPJ nº 

27.232.288/000186, por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe provimento. 

 

Por oportuno, ressalto a suspensão do certame para retificação do prazo 

de entrega dos materiais, constantes dos itens 17 e 39, do Edital, de 07 (sete) para 30 (trinta) 

dias corridos, conforme decisão de resposta ao pedido de esclarecimento da licitante ANDREA 

C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP. 

 

O Edital com as devidas alterações deverá ser retirado no site oficial da 

UEMASUL, www.uemasul.edu.br/portal/licitacoes/, e no Portal de Compras do Governo do 

Estado do Maranhão, www.compras.ma.gov.br. 

 

 

Imperatriz/MA02/08/2022 

 

 

 

Francisco Sávio Costa Silva 

Pregoeiro – CSL/UEMASUL 

Portaria nº 107/2022-GR/UEMASUL 

http://www.uemasul.edu.br/portal/licitacoes/
http://www.compras.ma.gov.br/

