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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00635/2017 
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CÂMARA DE VEREADORES. 
 

I. DAS PRELIMINARES: 
1. Impugnação     interposta     tempestivamente     pela     empresa     PICININI & LOPES LTDA, 
com fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002. 

 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
2. A empresa impugnante contesta especificamente o item 13 e subitens 13.3 e 13.4 que versam 
acerca da possibilidade de reajuste de preços. A empresa requer que os itens merecem retificação visto 
que no edital não há referência de que os preços registrados possam ser reajustados no período de 
vigência da Ata de Registro de Preços. 

 
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
3. Requer a Impugnante: 

a)  Que sejam retificados os itens em comento, suspendendo o processo licitatório para publicação 
de nova data. 

 
IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 
4. Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou 
seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, o 
Decreto 5.450/05, em seu artigo 18, dispõe: 

“Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica”. 

 

5. O impugnante encaminhou em tempo hábil, de forma impressa, sua impugnação ao Setor de 
Licitações, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas 
normas regulamentares. 

 
6. Quanto ao mérito, cabe analisar que o edital, de fato, não prevê que os preços registrados serão 
fixos e irreajustáveis, até porque tal assertiva não condiz com a realidade, uma vez que a previsão dos 
itens supracitados dá conta de que o reajuste será concedido, aplicando-se o IGP-M, caso sejam 
completados 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta. 
  
 Vale esclarecer que as propostas são apresentadas pelos licitantes na data marcada para a 
sessão pública do pregão e a Ata de Registro De Preços é assinada em momento posterior, motivo pelo 
qual, há sim a possibilidade de reajustamento de preços pois a ARP pode estar vigente após a 
decorrência de 12 meses contados da data de apresentação da proposta. 
 
 Ainda em tempo, cabe ressaltar também que no item seguinte ao questionado, item 13.5, há a 
previsão de que por fatos supervenientes das normas federais ou por alteração dos preços praticados 
no mercado, podem ser revistas e alteradas as condições para a concessão de reajustes, como 
transcrevo a seguir: 
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“13.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração de preços, 
comprovadamente, praticados no mercado, com finalidade de manter o equilíbrio econômico e 
financeiro da avença. ” 

 
 Ainda, no que tange ao reequilíbrio previsto no art. 65, II, d, da Lei 8.666/93, referido pela 
impugnante, há de se considerar que o art. 37, XXI¹ da CF/88 determina a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos firmados pela Administração Pública e a Lei 8.666/93 disponibilizou 
instrumentos aptos para recompor o eventual desequilíbrio entre as vantagens e encargos originalmente 
pactuados. 
 
 Portanto, resta claro que o reequilíbrio é instituto diferente do reajuste e pode ser concedido pela 
Administração a qualquer momento da contratação para manter o equilíbrio econômico-financeiro da 
avença, mediante Termo Aditivo, desde que provado pelo requerente que seus custos modificaram 
através da apresentação de documentos idôneos para tanto. 
 

V. DECISÃO 

7. Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa PICININI & LOPES LTDA, para, 

no mérito, i ndeferir-lhe provimento, nos termos da legislação pertinente, mantendo a data para a sessão 

pública para 12 de maio de 2017. 

 

 

Maçambará/RS, 10 de maio de 2017. 
 
 

 
 

ALEX WESNER LEMOS 
Pregoeiro – Maçambará-RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 -  Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 


