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Prezados, bom dia.
Segue impugnação referente ao pregão presencial no 061/2022.
Solicitamos a gentileza de acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,
Departamento Jurídico

ubto

VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA-EPP
R FREDERICO JENSEN, No 4396, GALPAO 01
BAIRRO ITOUPAVAZINHA
BLUMENAU-SC, CEP: 89.066-301
E-MAIL: juridico@vicenzopneus.com.BR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA/SP

PREGÃO PRESENCIAL N°. 61 /2022
DATA DA ABERTURA: 26/07/2022 às 08H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE
PNEUS, CÂMARAS DE AR E CORRELATOS.

VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Rua Frederico Jensen n° 4396, galpão 01,
ltoupavazinha, Blumenau/SC, CEP 89.066-301, neste ato representado por
seu representante legal, Sr. Rafael Cascales dos Santos, brasileiro, solteiro,
empresário, inscrito no RG: 44834835 SSP/SP e CPF: 360.966.638-26, com
endereço para intimações na sede da pessoa jurídica e no endereço
eletrônico juridico@vicenzopneus.com.br, apresentar IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL, estando a fazê-lo com fulcro nos dispositivos da Lei n° 8.666/93 - Lei
de Licitações, Lei 10.520/02, e Lei complementar 123/2006 alterada pela LC
147/2014 e demais dispositivos aplicáveis oi matéria, expondo, para tanto,
os motivos faticos e jurídicos que seguem:

Como é cediço, a licitação tem duas finalidades precipuas,
consistentes na obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público
e a concessão de iguais oportunidades a todos os que pretendem contratar
com a administração Pública, em consonância ao principio da isonomia.
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R FREDERICO JENSEN, No 4396, GALPÃO 01
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Tais objetivos somente são atingidos, no entanto, diante da
ampla competitividade entre todos os participantes do certame, que de
maneira leal acudam di licitação, se habilitem e apresentem suas propostas
exatamente como determina as regras do edital e legislação pertinente di
matéria.

Tem, porém, que a exigência de que os pneus sejam entregues
no máximo em 2 (dois) dias, apresenta-se como medida restritiva e
prejudicial di economicidade do certame, conforme será exposto na
sequência.

I.

PRAZO DE ENTREGA

Na fixação do prazo de entrega da mercadoria deve-se
atentar para a ampla competitividade e para a realidade do mercado,
levando-se em conta a localização geográfica do Município e o tempo
que o fornecedor disporá entre o recebimento da ordem de compra e a
efetiva entrega das mercadorias, considerando a separação dos produtos
licitados, o carregamento e o deslocamento. Por isto a importância da
Administração Pública, no exercício de suas atividades, pautar-se em um
planejamento, de forma a não submeter o licitante vencedor a súbitas
necessidades, colocando-o em eterno estado de prontidão para atender
a demandas em prazo demasiado exíguo.

Desta forma entende que o Edital fere gravemente o que
dispõe o parágrafo 1° do Art. 3° da Lei 8.666/93:
Art. 3 - A licitação destina-se a garantir a observância do principio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração e sera processada e julgada com estrita
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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.
Parágrafo primeiro - É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstáncia impertinente ou irrelevante para o
especifico objeto do contrato;
(—)

Exigir que os pneus sejam entregues em 2 (dois) dias é
simplesmente discriminação fundada em questão da localização
geográfica, pois só poderá participar do certame a empresa que estiver
localizada no máximo a 100 (cem) km mais ou menos da Administração
requisitante, uma vez que será impossível para uma empresa que se localiza
a mais de 500 (quinhentos) km, por exemplo, efetuar a entrega no prazo
exigido no edital.
A Municipalidade ao impor qualquer critério deve ser coerente
com o objeto em questão e por isso não é válida a adoção excessiva ou
abusiva de um critério geográfico, pois ao fazer essa exigência de ter que
efetuar a entrega em 2 (dois) dias, a Municipalidade explicitamente está
beneficiando os participantes que residem numa circunferência próxima
ao órgão licitador. Ainda, deve ser coerente com o objeto em questão e
para o objeto em questão deve-se no mínimo dar um prazo de entrega de
5 (cinco) dias úteis, para assim cumprir o inciso I do artigo 3° da lei 8.666/93.
Portanto, o edital acaba por restringir a participação de outras
empresas licitantes, excluindo-as prévia e sumariamente da licitação,
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ferindo a isonomia exigida na Carta Maior, o que é inadmissível,
notadamente quando se trata da Administração Pública.

Também a Lei 10.520/02 no seu artigo 3°, inciso II, veda
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem
a competição. Esta mesma Lei em seu artigo 3°, inciso I, diz que a
autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, mas em momento algum diz que ela tem
liberalidade para fazer exigências excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias.

0 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se manifestou
em decisão liminar:

[...] se mostra desarrazoada e excessiva, comprometendo o caráter
competitivo do certame, já que contribui para afastar potenciais
fornecedores, incapazes de assumir tais obrigações em razão da
distancia entre suas sedes e o município, privilegiando apenas os
fornecedores locais, o que contraria o disposto no inciso I do §1° do
art. 30 da Lei n° 8.666/93.
[...]
Ademais, não se revela razoável fixar prazo de apenas 24 (vinte e
quatro) horas para o fornecimento dos produtos licitados, tendo em
vista que estes se destinam à manutenção da frota municipal cujo
planejamento é indispensável. (Denúncia n° 862.524 - Relator:
Conselheiro Cláudio Couto Terra°, sessão de julgamento para
referendo pela Primeira Camara em 1°/11/2011)

Destarte, em face de todo o exposto, é cristalino que houve
equivoco por parte desta administração pública, cabendo, portanto, a
revisão de tal ato para livrar o certame de tais vícios evidentes.

VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA-EPP
R FREDERICO JENSEN, No 4396, GALPÃO 01

//REMO

BAIRRO ITOUPAVAZINHA
BLUMENAU-SC, CEP: 89.066-301
E-MAIL: juridico@vicenzopneus.com.BR

Trneus

II.

PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

0 provimento da presente impugnação amparado nas razões
acima expostas, requerendo que a Comissão de Licitação retifique o item
do edital;

No caso de deferimento, que haja a retificação do edital e
intimação da empresa acerca da decisão no e-mail:
juridico@vicenzopneus.com.br.

Pede deferimento.

Blumenau/SC, 22 de julho de 2022.

afaeI- Cascoles dos Santos
Representante Legal
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTTÇA. DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 39.859.999/0001-64
Certidão n°: 5687833/2022
Expedição: 16/02/2022, As 15:52:33
Validade: 15/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA, inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 39.859.999/0001-64, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se a. verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito
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DENATRAN

CONTRAN

SERPRO / DENATRAN

29/06/2022 10:19

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUmERO CA INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABER URA
20111/2020
CADASTRAL

39.859.999/0001-64
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

V10ENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
rITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIAI

PORTE

VICENZO E-COMMERCE

EPP

0E4 CO E DESCRIÇÃO DA Al IVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
C0000 E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

45.30-7-03 - Comercio a varejo de pegas e acessórios novos para veiculos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de pegas e acessórios usados para veiculos automotores
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e
internacional
73.10-0-02. Promoção de vendas
CONGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
, OORADOURO

NOW RD

COMPI IMF Nil)

R FREDERICO JENSEN

4396

GALPA001

CEP

BAIRRODISTRITO

MUNICIPIO

OF

89.066-301

ITOUPAVAZINHA

BLUMENAU

SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ATENDIMENTO@VICENZOPNEUS.COM.BR

(47) 3091-2833

ERIE FEDE RAI NO RESPONSA,o Et IEFR;
......

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

20/11/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SI TUAÇÃO ESPECIAI

CAI A OA SETUAÇÃO ESPECIAL
*E,...«.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 29/06/2022 as 10:19:24 (data e hora de Brasilia).
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ALTER AÇÃO CONTRATUAL N°2 DA SOCIEDADE VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDP
CNPJ n° 39.859.999/0001-64

boa

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA, registrada
legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina, sob NIRE n° 42206364011, com sede Rua Gustavo Zimmermann, 3655 , Itoupava Central
Blumenau, SC, CEP 89062101, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o
n° 39.859.999/0001-64, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual,
nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
ENDEREÇO
CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA
FREDERICO JENSEN, 4396, GALPAO:01, ITOUPAVA,ZINHA, BLUMENAU, SC, CEP 89.066-301.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLAUSULA SEGUNDA. 0 foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social pennanece em BLUMENAU.
CLAUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
CNPJ n°39.859.999/0001-64
CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial VICENZO PNEUS ECOMMERCE LTDA.
CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito à RUA
FREDERICO JENSEN, 4396, GALPAO:01, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU, SC, CEP 89.066-301.
CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade tem o seguinte objeto:
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; PROMOÇÃO DE VENDAS;
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS
E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Req: 81200000113527

25/01/2022
Certifico o Registro em 25/01/2022 Data dos Efeitos 19/01/2022
Arquivamento 20226952045 Protocolo 226952045 de 20/01/2022 N1RE 42206364011
Nome da empresa VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDoctunentos/autenticacao.aspx
Chancela 303582259359549
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2022Blasco Borges Bare&llos - Secretário-geral em exercício

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
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DIGITALMENTE POR : 36096663826-RAFAEL CASCALES DOS SANTOS

RAFAEL CASCALES DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/07/1989,
SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 360.966.638-26, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 44834835,
órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BOLIVIA, 81, PARQUE DAS
NACOES, SANTO ANDRE, SP, CEP 09280290, BRASIL.

413
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 DA SOCIEDADE VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
CNPJ IV 39.859.999/0001-64
CLAUSULA QUARTA. 0 foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social passa a ser BLUMENAU.
CLAUSULA QUINTA. As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor
CLAUSULA SEXTA. 0 capital social é de 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (vinte mil)
quotas no valor de 1,00 (hum) Real cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:
SOCIO

N° DE QUOTAS

VALOR

PERCENTUAL

RAFAEL CASCALES DOS
SANTOS
TOTAL

20.000

R$:20,000,00

100%

20.000

RS:20,000,00

100%

CLAUSULA SET1MA. A administração da sociedade é exercida ISOLADAMENTE
a(o)Sócio(a)RAFAEL CASCALES DOS SANTOS que representará(ão) legalmente a sociedade e
poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social Parágrafo único. Não
constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens
imóveis depende de autorização da maioria.
CLAUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará conta
justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os
lucros ou perdas apuradas.
CLAUSULA NONA. 0(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
BLUMENAU, 19 de janeiro de 2022.

RAFAEL CASCALES DOS SANTOS

Req: 81200000113527

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
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25/01/2022

Certifico o Registro em 25/01/2022 Data dos Efeitos 19/01/2022
Arquivamento 20226952045 Protocolo 226952045 de 20/01/2022 NIRE 42206364011
Nome da empresa VICENZO PNEUS E-COMMERCE LIDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 303582259359549
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTER AÇÃO CONTRATUAL N°2 DA SOCIEDADE VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA ( 6f 6(
CNPJ n° 39.859.999/0001-64

Reg: 81200000113527
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25/01/2022
Certifico o Registro em 25/01/2022 Data dos Efeitos 19/01/2022
Arquivamento 20226952045 Protocolo 226952045 de 20/01/2022 MIRE 42206364011
Nome da empresa VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.beautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 303582259359549
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2022Blasco Burges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

II II

JUCESC
4unt a Caevterc#al ekt listado
SANTA CATARINA

226952045

TERMO DE AUTENTICACAO
NOME DA EMPRESA
PROTOCOLO
ATO
EVENTO

VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
226952045 - 20/01/2022
002 - ALTERACAO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

NTRE 42206364011
CNE3 39.859.999/0001-64
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/01/2022
SOB N: 20226952045
EVENTOS
051- CONSOLEDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226952045

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE
Cpf: 36096663826- RAFAEL CASCALES DOS SANTOS - Assinado em 24/01/2022 its 11:36:36

25/01/2022
Certifico o Registro em 25/01/2022 Data dos Efeitos 19/01/2022
Arquivamento 20226952045 Protocolo 226952045 de 20/01/2022 N1RE 42206364011
Nome da empresa V10ENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.asPx
Chancela 303582259359549
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral em exercício

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
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Em 22 de julho de 2022, remeto o presente A Procuradoria

Jurídica acerca da impugnacao juntada is fls. 132/145. Do que,

para constar, o presente term Fábio Lima Donzelli

4(/
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SAO PAULO

C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

PARECER JURÍDICO

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 061/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N. 74/2022
Da: Procuradoria Jurídica
Para: Setor de Licitações
Data: 22/07/2022

apreciação desta Procuradoria Jurídica se encontra a
Impugnação ao Edital, referente Pregão Eletrônico epigrafado, protocolizada pela
Empresa VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA, que foi juntado As fls.
134/144.

0 presente procedimento visa o Registro de Preços para
eventuais e futuras aquisições de pneus, câmara de ar e correlatos, conforme
Anexo I, do respectivo edital.
A impugnante alega, em suma, que o prazo de entrega de
02 (dois) dias, estipulado no respectivo edital, restringiria a participação no
certame de empresa mais longínquas, ferindo a isonomia entre os participantes.

Sendo o que se tinha a relatar, sem mais delongas,
passamos a analisar o mérito da questão:
Inicialmente, importante salientar que a Administração
Pública tem a discricionariedade de definir os critérios e requisitos necessários
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para aquisição de bens e serviços, não se olvidando que, para tanto, há que se
haver justificativa fundamentada no interesse público.

Neste caso, a impugnante não se desincumbiu de
demonstrar que a Administração Municipal não teria atendido ao interesse
público, limitando-se a argumentar as dificuldades que o prazo impugnado
causaria as empresas com sede mais distantes.

Ora, não é esse o foco da administração pública, que
aparentemente não teria, neste caso, o objetivo de limitar a participação das
empresas acima citada, mas, sim, em ter seus pedidos prontamente atendidos.

Dessa forma, nos parece se manter intacto o legitimo
interesse público da administração municipal, que de forma arrazoada estipulou o
prazo impugnado, não havendo que se falar em exigência desnecessária ou
inadequada.

Destarte, o interesse particular da impugnante não pode se
sobressair ao interesse publico envolvido na questão, não devendo o edital se
adaptar ao interesse privado, mas sim às necessidades da administração pública.

Desta forma já decidiu o TCESP, em Decisão proferida no
feito n. 10532.989.18-3, de 23/04/2018, da Exma. Conselheira Cristiana de
Castro Moraes:
"Apreciando os termos da Representação, não identifico razões
para, ao menos no presente momento, determinar o processamento
do feito sob o rito de exame prévio de editaL
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Observa-se que o ato de chamamento oferta prazo de 02 (dois) dias
para que o detentor da ata de registro de preps, após a requisição,
entregue os produtos, os quais, segundo indica o texto convocatório,
serão solicitados de forma parcelada.
Não foi encartada à inicial comprovação que permita inferir, ainda
que em caráter precário, eu o período concedido é insuficiente.
Além disso, verifico que se trata de pretensão de aquisicrio de
produto comum, não personalizado, com sinalizactio de que a
quantidade estimada de 1000 (mil) itens será adquirida de maneira
segmentada e não de uma só vez.
Por essas razões, penso que a impugnação não justifica a
paralisação do certame, sem prejuízo de que a adequação do período
concedido seja examinada por esta Corte no rito ordinário, o qual
permitirá inclusive a verificação de eventual impacto dessa definição
editalicia na competitividade do torneio." (grifo e destaque nosso)
No caso, nota-se, também, que se trata de aquisição de
produtos simples, com quantidades estimadas a serem adquiridos de forma
segmentada, que foi justamente o objeto da decisão supra transcrita, sendo
perfeitamente possível que a licitante vencedora do certame atenda ao prazo
estipulado para a entrega, desde que se programa para isso.

Desta forma, temos que a opção pelo administrador pela
entrega dos itens no prazo de 02 (dois) dias atende aos princípios da eficiência,
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, com os fins de interesse
pública buscados pelas regras editalicias.
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Diante do exposto, s.m.j., esta procuradoria jurídica
opina pelo conhecimento da impugnação ao edital proposta, por ser
tempestiva, e no seu mérito opina pelo seu indeferimento, pelos termos da
fundamentação supra.

Por derradeiro, cumpre-nos esclarecer, ainda, que este
parecer é emitido sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo se
imiscuir quanto à conveniência e A oportunidade dos atos praticados no
âmbito da Administração Pública, nem mesmo analisar aspectos de cunho
eminentemente técnico-administrativo, no mais, este parecer é de caráter
meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão da autoridade
competente.

o parecer, sob Censura.

II
. IARI
HEL I 4L
PROCURA R JURIDICO
OAB171349 /SECÇÃO SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
Estado de São Paulo
CNPJ

n°

45.323.474/0001-02

DECISÃO

Vistos, etc.
Tendo em vista:
1. 0 recurso tempestivo interposto as fls. 132/145;
2. 0 parecer jurídico exarado as fls. 147/150.
t o presente spara indeferir o pleito da impugnante
pelos próprios fundamentos acostados no referido parecer
jurídico.
Ex positis, fica mantida a data da sessão pública.
Publique-se.
Aramina, 25 de julho de 2022.

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Aramina — Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira — 795 — CNPJ:
45.323.474/0001-02 - Telefone: (016) 3752-7002 - E-mail: licitacao@aramina.sp.gov.br

