
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência: Processo n.º 0.00.002.001691/2014-52

Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2015

Contratação de empresa especializada em confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis,

para atender às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Procuradoria Geral

da República (PGR), Procuradoria Regional da República 1º Região (PRR1), Procuradoria da República

no Distrito Federal (PRDF) e Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) 

Ementa: Análise da impugnação ao Edital interposta pelo Grupo Fera Brasil.

 I – DOS FATOS

Trata-se da análise da impugnação ao Edital interposta tempestivamente, pelo Grupo Fera

Brasil, neste ato representada pela assistente de licitação Larissa Ojeda Sivero.

II – DO PLEITO

  1.      Grupo Fera Brasil apresentou impugnação ao edital do Pregão em comento, cujo objeto é a

contratação de empresa especializada em confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis, para

atender  às  necessidades  do Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  (CNMP),  Procuradoria  Geral  da

República  (PGR),  Procuradoria  Regional  da  República  1º  Região  (PRR1),  Procuradoria  da  República  no

Distrito Federal (PRDF) e Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) 

2.      Intenta, a Impugnante, em conclusão, que seja alterado o Item 7 do Anexo I – Termo de referência

do Edital de Licitação 03/2015, onde consta o prazo de entrega de 2 (dois) dias para pedidos sem urgência

e de 24 (vinte e quatro) horas para pedidos emergenciais do objeto do pregão supracitado.

III – DA APRECIAÇÃO

1. Cabe Frisar que o Decreto nº 5.450/05, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
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aquisição de bens e serviços comuns, estabelece em seu art. 5º que a licitação na modalidade de pregão é

condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,

eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo,

bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

 

2. Em  contrapartida  aos  argumentos  da  impugnante,  a  área técnica  do  Conselho  Nacional  do

Ministério Público – CNMP, assim se manifestou: 

“Informa-se que o prazo previsto para os pedidos emergenciais no Termo de Referência deve-se

às exigências processuais da presença do carimbo, impactando nos prazos destes nos trabalhos

da atividade-fim.

 
Já, a previsão do prazo sem urgência deve a necessidade de poder desenvolver as atividades 
processuais que exigem a presença do carimbo, com vista a celeridade processual.”

IV - CONCLUSÃO

Assim,  consubstanciado  no  entendimento  da  Coordenadoria  de  Gestão  de  Contratos  e

Serviços (área técnica) e com base no inciso II, do art 11, do Decreto 5.540/05, conheço o pedido de

impugnação,  por  tempestivo,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento  por  ausência  de  fundamentação

plausível na sustentação do pleito da Impugnante.

Brasília, 22 de abril de 2015

FABIANA BITTENCOURT

Pregoeira / CNMP
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