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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009.926208/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2022 

IMPUGNANTE: AMB TRANSPORTE EIRELI EPP – CNPJ: 10.275.087/0001-63. 

 

IMPUGNAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA INVÍAVEL. 

PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO  

 

Trata-se de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2022, que tem 

por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 

08 (oito) veículos, sem motorista, para sede e subseções do Coren/SC, apresentada pela 

empresa AMB TRANSPORTE EIRELI EPP.  

A impugnante requer a alteração de exigência prevista no item 6.1 do Edital que 

estabelece o dia 05/10/2022 prazo de entrega do objeto licitado, para no mínimo de 90 

(noventa) dia.  

2. DA ADMISSIBILIDADE 

 

A Impugnação foi apresentada de forma tempestivamente, nos termos da Lei 

Federal n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, e do item 17.1 do Edital.  

 

3. DO MÉRITO 

Preliminarmente, cumpre registrar que o Coren/SC ao elaborar seus instrumentos 

convocatórios preserva em sua essência os princípios basilares que permeiam os 

Processos Licitatórios da Administração Pública, os quais foram plenamente respeitados e 

seguidos. 

Ressalta-se que, o propósito do presente certame se consubstancia em atender às 

necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, em clara 

observância ao principio do interesse público.  



              
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos. 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300. 

Caixa Postal 163 - Fone: 0800 48 9091 

Site: www.corensc.gov.br 

 

Coren/SC 

Fls.nº ___ 

Posto isso, passo a analisar o presente caso, em justaposição à premissa acima.  

1 – PRAZO DE ENTREGA INVÍAVEL 

A impugnante em linhas gerias requer que o prazo de entrega dos veículos 

(05/10/2022) estabelecidos no item 6.1 do Edital, seja alterado para no mínimo 90 (noventa) 

dias. 

É importante destacar que, o Coren/SC não exigiu veículos zero quilômetros, 

conforme determina o item 5.4 do Termo de Referência: 

5.4 Os veículos deverão possuir quilometragem máxima de 8.000 
(oito mil) km, com no máximo 01 ano de fabricação (2021), e 
corresponder às especificações contidas neste Termo de 
Referência; 

Além disso, é juízo discricionário da Administração Pública determinar condições e 

especificações dos objetos que pretende adquirir. A escolha de veículos seminovos, visa 

justamente delimitar um prazo de entrega que possa atender ao interesse da autarquia de 

maneira razoável. 

Oportuno frisar que, o artigo 3º da Lei nº 8.666/1993 estabelece princípios que 

vinculam a Administração Pública ao realizar suas contratações, dentre os quais o da 

proposta mais vantajosa. 

Neste sentido, destacamos o dever do Agente Público em garantir a contratação 

mais vantajosa, a fim de que seja preservado o interesse da público, haja vista que tal 

interesse sempre deve se sobrepor ao interesse de particulares. 

Desta forma, não é de forma alguma objetivo desta autarquia prejudicar a 

participação de qualquer licitante, pelo contrário, todos os procedimentos visam garantir  o 

princípio da ampla concorrência pública. 

Os prazos estipulados no Edital não visam limitar a participação dos licitantes, nem 

ferem os princípios norteadores do sistema jurídico vigente, mas buscam atender o 

interesse público primário, que possui supremacia sobre o particular.  
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É importante mencionar que a Lei Geral de Licitações não estipula prazo algum 

para entrega de objetos, ficando a critério do Poder Público a égide do princípio da 

discricionariedade administrativa. 

O Conselho de Enfermagem possui interesse de locar veículos de quem esteja no 

ramo do objeto licitado, visto que quem trabalho com locação de automóveis por vezes 

dispõe de veículos a pronta entrega, e quando não, terá tempo disponível para entregá-los. 

Desta forma, não é de competência da impugnante mencionar que o Edital esta 

restringindo a participação da empresa, sendo o prazo de entrega dos veículos suficientes 

para que a empresa vencedora disponibilize os automóveis, conforme estabelece o item 6.1 

do Termo de Referência.     

4. CONCLUSÃO  

 

Ante o exposto, decido conhecer a impugnação interposta pela empresa AMB 

TRANSPORTE EIRELI EPP e, no mérito, negar-lhe provimento, da impugnação do Edital 

do Pregão Eletrônico nº 011/2022 

Por fim, comunico que a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 011/2022, 

está mantida para o dia 29/08/2020, às 09 horas. 

Florianópolis, 26 de agosto de 2022. 

 

             Ronaldo Pierri 

Presidente Comissão Licitação 

Matr. 352 – Coren/SC 

 

 

 

 

             Odirlei Ferreira Silva 

Pregoeiro Oficial  

Coren/SC 


