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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2020 

IMPUGNANTE: SK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS EPP 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 098/2020 

interposto pela Empresa SK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS EPP, pela qual questiona a 

forma de julgamento do certame, alegando ser o critério “menor preço por lote”, restringindo a 

competitividade. Questiona também o prazo de entrega exigido pelo edital, 10 (dez) dias úteis, por 

considerá-lo impraticável devido a questões de logística. Requer alteração da forma de julgamento 

e ampliação do prazo de entrega. 

 

A Impugnação é tempestiva, motivo pelo qual passo a sua análise. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 

   Com relação ao critério de julgamento do certame, a Impugnante está 

equivocada ao arguir ser “menor preço por lote”, uma vez que o edital é claro nesse ponto, como 

descrito no item 3.1: 

 3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, observada 
às especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 

    O Termo de Referência está organizado em Lotes apenas para melhor 

visualização e organização dos Itens licitados, mas sendo o critério de julgamento por Item. Dessa 

forma resta prejudicado o pedido de alteração da forma de julgamento do certame, por tratar-se 

de um equívoco na interpretação da Impugnante. 
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    No tocante ao prazo de entrega dos materiais o edital exige que a entrega 

seja realizada dentro de 10 (dez) dias úteis  contados a partir do recebimento da autorização de 

compra  s. Considerando a atual situação de pandemia, é possível haver atrasos na entrega de 

matéria-prima bem como atrasos de logística, sendo razoável uma ampliação do prazo para evitar 

atrasos e maiores transtornos. 

 

3. DECISÃO 

 
Diante do exposto, entendo por julgar PROCEDENTE EM PARTES a 

impugnação apresentada pela empresa SK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS EPP, dando-

se regular tramitação ao feito. 

Submeto a decisão à autoridade competente. 

 

Renascença, 11 de dezembro de 2020 

 

 

 
Luciane Eloise Lubczyk 

Pregoeira 
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VISTOS, 

 

Acolho a decisão proferida pela Pregoeira pelos seus próprios fundamentos e, 

consequentemente julgo procedente em partes a impugnação ao edital apresentada pela empresa 

SK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS EPP. 

 

 

 

 

Renascença, 11 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 
 

 

 


