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Objeto: Aquisição e instalação de máquinas de fabricação de gelo e geradores de energia 

fotovoltaica off e on-gride para atender as demandas dos programas institucionais da 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS, na capital e interior, 

garantindo o abastecimento, e contribuindo para a segurança alimentar amazonense. 

Impugnante: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 003/2022-CIL-ADS / Registro de Preços 

003/2022. 

DECISÃO DO PRESIDENTE DA CIL- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1. DA ADMISSIBILIDADE 

O critério de aceitabi lidade da impugnação ao edital exige a manifestação motivada, o 

que foi promovido nos autos pela Empresa Impugnante que, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, em observância ao disposto no 

art. 87, § 12 da Lei Federal n.º 13.303/2016, atendendo ao que prescreve o item 10.1 do 

Edital . Logo, não há vícios ou impropriedade que maculem a admissibi lidade da 

Impugnação. 

Assim, a peça impugnatória apresentada cumpre os requisitos de admissibi lidade 

previstos na legislação, razão pela qual o Presidente da Comissão Interna de Licitação 

delibera pelo recebimento para os devidos fins de direito. 

2. DO RELATÓRIO 

A Impugnante tem interesse de participar do Pregão Presencial nº 003/2022 e solicitou 

o respectivo instrumento editalício. 

Pois bem, ao analisar as cláusulas e condições para a participação deparou-se com 

exigências violadoras da ampla concorrência, merecedoras de revisão por esta Agência 

mormente no que tange a Cláusula 2 — Item 2.1.3 do Termo de Referência, Anexo I do 

Edital nº 003/2022 - CIL/ADS pois pondera que o prazo de entrega não superior a 05 

(cinco) dias não se apresenta razoável levando-se em consideração a distância entre o 

domicílio da Impugnante e a sede da Impugnada haja vista que a logística de transporte 

da mercadoria em comenta para este trajeto impõe prazo mui superior ao fixado na 

cláusula editalícia. 

Após as arguições de fato e de direito apresentadas, sol icita a amplição do prazo de 

entrega dos equipamentos, considerando como adequado e sugerindo o compreendido 

entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias após a emissão da ordem de 

fornecimento. 
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É o relatório. 

3. DO MÉRITO 

Após os trâmites processuais de praxe, vieram os autos ao Ilustríssimo Sr. Presidente da 

Comissão Interna de Licitação desta Agência, nomeado através da expedição da Portaria 

nº 114/2022-GAB/ADS que, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, passa a 

manifestar-se através da seguinte decisão. 

Versam os autos sobre Impugnação ao Edital formulada pela Empresa COZIL 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e, em averiguação, constatou que o cerne da questão 

cinge sobre o suposto irrisório prazo de entrega do objeto licitado que inviabilizaria a 

competição haja vista que impossibilitaria que Empresas com sede administrativa fora da 

circunscrição territorial do Estado do Amazonas participassem do certame. Segundo a 

Impugnante a logística de frete que demanda o trajeto para a entrega do objeto licitado 

é superior ao estimado no Termo de Referência. 

0 vício ou impropriedade porventura reconhecidos poderão ser sanados, ou não, a 
depender da dimensão do erro encontrado no ato administrativo. Portanto, o que 

determina se um vício é sanável ou insanável, é o efeito danoso do erro cometido pelo 

gestor ou pela autoridade pública. Nessa esteira, os supostos erros apontados como 

fundamento para obtenção de êxito no ajuste do Termo de Referência não 

comprometem o fluxo regular do procedimento licitatório. 

Na Lei 13.303/2016, que regulamenta as contratações públicas no âmbito das estatais, 

não temos dispositivos que tratam do prazo de entrega dos materiais adquiridos pela 

Administração, estabelecendo limites máximos ou mínimos. Nesse diapasão, a definição 
é uma ação discricionária desta Agência e será estabelecida em conformidade com as 
necessidades que deverão ser atendidas. 

Por outro lado, essa definição não poderá estar em desconformidade com as práticas de 
mercado em relação ao produto, haja vista que as compras, sempre que possível, deverão 
submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 
Sendo assim, caso o órgão disponha em edital prazo de entrega do material impossível 

de ser cumprido pelas práticas de mercado, tal edital deverá ser objeto de impugnação. 

Feitas as considerações iniciais, averiguando as arguições expostas na peça impugnatória 
vislumbra-se que, de fato, o prazo estipulado de OS (cinco) dias é reconhecidamente 
insuficiente para o procedimento pois, notadamente, restringe o universo dos licitantes, 
privilegiando apenas os comerciantes locais. Na fixação do prazo de entrega do produto 
deve-se levar em consideração a questão da localização geográfica do órgão licitante, de 
forma a permitir que o maior número de interessados tenha condições de participar da 
licitação. Deve-se observar, ainda, o tempo que o licitante vencedor disporá entre o 
recebimento da ordem de compra/empenho e a efetiva entrega dos materiais, 
considerando o seguinte sistema operacional: separação dos produtos licitados, 
carregamento e deslocamento da sede da empresa até o Município. Ademais, a exigência 
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retratada no presente Termo de Referência anexo ao Edital sem a menor dúvida, afronta 
a competitividade e a razoabilidade, face a inexequibilidade do prazo de entrega. 

Vencido isto, quanto a sugestão do prazo estabelecido entre o mínimo de 45 (quarenta 
e cinco) e o máximo de 60 (sessenta) dias, apesar da manifesta inexequibilidade do prazo 
de entrega previamente estipulado, mostram-se exacerbados quando confrontados com 
a necessidade de pronta entrega para desenvolvimento das ações institucionais 
consubstanciadas no apoio e fomento a produção pesqueira artesanal e de subsistência 
a serem realizadas por esta Agência. 

Assim sendo, a avalição discricionária desta Agência entende que o prazo de entrega 
conveniente seria o de 30 (trinta) dias para atender a razoabilidade pois são totalmente 
hábeis e adequados para o fornecimento e coadunam com a necessidade imediata do 
uso do objeto a ser licitado, não havendo que se falar em prazo exíguo haja vista que 
oferece traços de adequação, idoneidade, aceitabilidade, admissibilidade, logicidade, 
equidade, ou seja, o que não for absurdo. Além disso, o prazo preserva a ampla 
competitividade não privilegiando preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato. 

4. DA DECISÃO 

Ante o exposto, ancorado na justificativa apresentada e evidenciada a impropriedade 
quanto ao exíguo prazo de entrega do objeto licitado, com vista a garantir a ampla 
concorrência e, consequentemente, a obtenção da proposta mais vantajosa, o I. 
Presidente da Comissão Interna de Licitação recebe a presente Impugnação face a 
tem pestividade e, no mérito, decide pelo PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO para 
determinar a alteração do dispositivo elencado na cláusula 2.1.3 do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital nº 003/2022 - CIL/ADS, substituindo o prazo de 05 (cinco) para 30 
(trinta) dias de entrega do objeto licitado, mantendo as demais cláusulas inalteradas. 

Vale ressaltar que não há necessidade de designação de nova data para a realização da 
sessão pública haja vista que a alteração determinada não afeta a formulação das 
propostas consoante preceitua o item 10.2.2. do instrumento editalício. 

Manaus-AM, 29 de abril de 2022. 

ANDRÉ ALEXAND E LIMA RIBEIRO 
Presidente da Comissão erna de Licitação - CIL/ADS 


