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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO nº 1 

Pregão Eletrônico nº 30/2018 

 

Objeto: Registro de preços para aquisição de livros nacionais e importados. 

Assunto: Parecer do pregoeiro acerca de pedido de impugnação enviado por comunicação eletrônica em 

09/01/2019, às 16h00, pela empresa EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA. 

 

1. ALEGAÇÕES DA EMPRESA 

A entidade supramencionada apresentou sua impugnação ao referido Pregão Eletrônico em consonância 

com o disposto nos itens 5.2 e 5.3 do Edital, respaldado pelo disposto no art. 18, do Decreto nº 5.450/2005. 

Requerendo a retificação do Edital no que diz respeito ao prazo de entrega dos objetos, especificamente os livros 

nacionais. 

A empresa alega que: 

“O prazo estipulado em edital torna-se inexequível, haja vista que o objeto do certame contempla obras de 

diversas editoras que estão localizadas em diversos Estados do país. A logística de conferência, remanejamento, 

transporte e entrega do material, pode chegar a até 10 dias, sem contar datas comemorativas e feriados nacionais e 

estaduais.  

Neste sentido, vale destacar ainda, que algumas editoras possuem parcerias, restando o material 

consignado, de forma que esses parceiros necessitam de no mínimo o prazo estipulado em edital para fazer o acerto 

com a editora, possibilitando assim, o repasse do material. 

Outro fator que agrava a situação, é que a ausência do material a pronta entrega pela editora, não a obriga 

a fornecer carta constatando tal indisponibilidade ou que o material esteja esgotado, vez que, o referido material 

pode encontrar-se disponível com outro.” 

2. DO REQUERIMENTO DA EMPRESA 

Pelo exposto acima, a empresa pede que: 

“que seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para: aumentar o prazo de entrega de 

20 (vinte) dias úteis para 60 (sessenta) dias.  

- Declarar-se nulo o item atacado; 

-Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente 

previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.” 

3. ESCLARECIMENTOS 

Consultada a área requerente e analisado o Edital, temos que os prazos inicialmente designados (20 dias 

úteis para títulos nacionais e 45 dias úteis para títulos importados) são razoáveis e seguem padrão do mercado. 

No entanto, consideramos a especificidade do objeto, a notória e recorrente aparição na mídia de noticias 

indicando dificuldades nos setores gráficos e de livros em geral e também o fato de já se tratar de repetição de 

objeto inicialmente fracassado em outro pregão. 

4. CONCLUSÃO 
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Ante o exposto, NEGO PARCIALMENTE PROVIMENTO à impugnação, alterando de 20 para 30 dias úteis o 

prazo de entrega do objeto, COM a alteração desta cláusula. 

Tendo em vista que houve alteração com potencial para afetar a formulação das propostas, uma vez que 

maior prazo para entrega pode levar a opções logísticas mais econômicas, SERÁ REPUBLICADO o aviso de licitação e 

a data da nova sessão pública foi definida como 20/01/2019. 

 

São Paulo, 15 de janeiro de 2019. 

 

RODRIGO MOGNILNIK 

Pregoeiro 


