
AVENIDA TANCREDO NEVES,, 764, PIONEIROS, ITÁ-SC, 89760-000
FONE: (49) 34581331

email: contato@advlopesdasilva.com.br

Paial, 21 de fevereiro de 2020

PARECER JURÍDICO

Apresenta-se para Parecer Jurídico, Impugnação ao Edital de

Pregão Presencial nº 006/2020 interposta pela empresa CP MAGARINOS

MECÂNICA EIRELLI EPP.

O procedimento licitatório em apreço tem como objeto o registro

de preços de hora/homem para serviços de manutenção de máquinas,

equipamentos e veículos, bem como aquisição de peças para atender as

necessidades da frota de veículos e equipamentos pertencentes ao Poder

Público do Município de Paial.

A empresa impugnante insurge-se contra as exigências editalícias

que dizem respeito a distância em que se encontra a licitante da sede do

Município de Paial.

Ocorre que no presente caso não há o que se falar em julgamento

ou análise do mérito da impugnação, uma vez que a mesma encontra-se

totalmente prejudicada pela INTEMPESTIVIDADE.

Vejamos a previsão do edital a respeito:

12 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
12.1 – Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para

recebimento das propostas, qualquer empresa interessada em
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participar da licitação poderá impugnar o ato convocatório do

Pregão.

(...).

O presente requerimento de impugnação fora recebido pelo

Departamento de Licitações na data de hoje, 21 de Fevereiro, às 16h32min.

Importante destacar que o recebimento dos envelopes que dizem

respeito ao procedimento licitatório em apreço acontecerá até às 13h30min do

dia 27 de fevereiro, sendo que, por isso, o prazo previsto no edital para

impugnação presencial se encerrou, às 13h30min do dia de ontem,

considerando a edição do Decreto 011/2020 de 10 de fevereiro de 2020.

Ante todo o exposto, esta assessoria se manifesta pela

INTEMPESTIVIDADE das razões de impugnação interpostas pela empresa CP

MAGARINOS MECÂNICA EIRELLI EPP.

Salvo Melhor Juízo

Este é o parecer.

LOPES DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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