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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
Trata-se de resposta ao pedido de impugnação ao Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 024/2021, cujo objeto é  

REGISTRO DE PREÇO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PLACAS, pela empresa FUNERÁRIA URUAPAX EIRELI, CNPJ: 08.877.973/0001-15, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
15.262.289-6 localizada na: Av. Pará, 364. Centro, Uruará-Pará neste ato representada por sua proprietária Sra. 
THAIS SILVA AGUIAR, portadora da Carteira de Identidade: 6876942 PC/PA. 

 
I.DA ADMISSIBILIDADE 

 Nos termos do disposto no art. 18 do Decreto 5.450 de 31/05/2005, é cabível a impugnação, por qualquer pessoa, do 

ato convocatório do pregão na forma eletrônica até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. 

Portanto a impugnação encontra-se tempestiva. 

 

II. O PEDIDO  

A empresa alega que a utilização de licitação por lote, para aquisição dos serviços seria ilegal, e que o correto seria realizar o 

certame por item, pois abriria a concorrência de forma a propiciar menor preço e melhor disputa entre empresas.  E requer: 
a) Seja recebida a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, sendo julgada PROCEDENTE pelo Senhor Pregoeiro;  
b) Requer, ainda, que os itens do supracitado edital, passem por alterações e sendo Considerado o critério de 

julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM, sendo necessária a publicação de nova data para a realização do Pregão, 

ampliando a participação no certame licitatório. 

 

III. DO PARECER DO RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

A pregoeira encaminhou a referida impugnação para a Sec. Municipal de Saúde para análise e parecer quanto a 

solicitação de documentos que o impugnante relata ser essencial para o fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico 

nº024/2021, que emitiram parecer nos termos abaixo: 

 

“Que ao elaborar o T.R considerou-se que nos anos anteriores uma única empresa realizava os serviços 

por completo, desde a preparação do corpo, fornecimento de urna e translado, o que ocasionava agilidade 

e eficiência na execução do serviço. Além disso, realizou-se pesquisa no mercado, onde constatou-se que 

as regras de mercado para a comercialização dos produtos e realização dos serviços são totalmente 

compatíveis, e que ocasionaria transtorno a Municipalidade a execução dos serviços funerários por 

empresas diferentes. Na oportunidade, deve ser considerado ainda que a licitação desde Abril/2020 é feita 

por pregão eletrônico, há um risco de uma empresa de Itaituba vencer um item, uma empresa de Santarém 

Vencer um item, uma empresa de Goiânia vencer outro item, e o serviço não ser entregue de forma 

eficiente. Imagine que uma empresa em Itaituba ganhasse o item de embalsamento do corpo; uma 

empresa em Uruará ganhasse a preparação do corpo; uma empresa de Santarém ganhasse a urna; e uma 
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empresa em Placas ganhasse o translado de cadáveres; seria um total caos. Se não pudermos de forma 

clara, atender os anseios da população, em um momento de dor extrema, como é o caso da morte, 

estaremos desrespeitando de forma clara o princípio da Eficiência, que é um dos princípios basilares da 

Administração Pública, constada no Art. 37 da Constituição Federal, também não estaremos cumprindo os 

principios que rege a Administração Pública.” 

 

IV. DA ANALISE DAS ALEGAÇÕES 

 Preliminarmente, é oportuno destacar que a licitação é o instrumento de seleção que a Administração Pública se 

utiliza, objetivando obter a proposta mais vantajosa aos seus interesses, é certo que o sentido de “vantajosa” não é sinônimo 

de, unicamente, mais econômica financeiramente, já que, a licitação busca selecionar o contratante e a proposta que 

apresentem as melhores condições para atender a reclamos do interesse coletivo, tendo em vista todas as circunstancias 

previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade, entrega, etc). 
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É o juízo discricionário do Administrador que determina as especificações do produto que pretende adquirir, de modo 

a extrair as melhores condições de sua utilização para adequar-se as suas realidades, sempre pautadas na razoabilidade e 

proporcionalidade dos meios aos fins, pois quando a lei confere ao agente público competência discricionária, isso significa 

que atribuiu ao agente o dever/poder de escolher a melhor conduta, dentre um universo de condutas possíveis, para a plena 

satisfação do interesse público, sendo a busca deste interesse público que pautou as especificações e exigências contidas 

no termo de referência do certame em questão. 

 

Após breve relato do que se busca nas licitações, passa-se ao mérito: 

 

A impugnante requer que os itens passem por alterações e sendo considerado o critério de julgamento: menor 

preço por item, sendo necessária a publicação de nova data para a realização do pregão, ampliando a participação no 

certame licitatório. Ocorre que conforme dito acima, não buscamos apenas menor preço, e sim a contratação para que 

atenda as necessidades da Administração Pública.  

Conforme informado pela Responsável da elaboração do Termo de Referência e Ratificado pelo ordenador de 

despesas: 

 “Que ao elaborar o T.R considerou-se que nos anos anteriores uma única empresa realizava os serviços 

por completo, desde a preparação do corpo, fornecimento de urna e translado, o que ocasionava agilidade 

e eficiência na execução do serviço. Além disso, realizou-se pesquisa no mercado, onde constatou-se que 

as regras de mercado para a comercialização dos produtos e realização dos serviços são totalmente 

compatíveis, e que ocasionaria transtorno a Municipalidade a execução dos serviços funerários por 

empresas diferentes. Na oportunidade, deve ser considerado ainda que a licitação desde Abril/2020 é feita 

por pregão eletrônico, há um risco de uma empresa de Itaituba vencer um item, uma empresa de 

Santarém Vencer um item, uma empresa de Goiânia vencer outro item, e o serviço não ser entregue de 

forma eficiente. Imagine que uma empresa em Itaituba ganhasse o item de embalsamento do corpo; uma 

empresa em Uruará ganhasse a preparação do corpo; uma empresa de Santarém ganhasse a urna; e uma 

empresa em Placas ganhasse o translado de cadáveres; seria um total caos. Se não pudermos de forma 

clara, atender os anseios da população, em um momento de dor extrema, como é o caso da morte, 

estaremos desrespeitando de forma clara o princípio da Eficiência, que é um dos princípios basilares da 

Administração Pública, constada no Art. 37 da Constituição Federal, também não estaremos cumprindo os 

principios que rege a Administração Pública.” 

 

Entende-se que a Administração não pode deixar de atender suas necessidades visando apenas ampla concorrência, 

e sim, atender os princípios que os regem atendendo o interesse Público.  

Ressalta-se ainda, que conforme a regra do mercado, os itens são totalmente compatíveis, e ainda, que para 

elaboração do Termo de Referência é realizado estudo Técnico, com levantamento de demanda e linha de risco para evitar 

que o serviço/objeto seja realizado/entregue de forma que não atenda o Interesse Público. 

Conforme é assertivamente registrado, o caso da morte é um momento de dor extrema, é a perca do bem mais 

precioso, a vida. Sendo assim, visando atender os anseios da população e visando o respeito ao morto, a família e a 

sociedade, passamos a decisão. 
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V – DECISÃO 

Após análise, a Pregoeira decidi NEGAR PROVIMENTO A IMPUGNAÇÃO e manter todas as exigências e termos 

do Edital.  

A presente decisão estará disponível no https://comprasgovernamentais.gov.br/. Assim como, estará disponível no 

portal da transparência parecer técnico do servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência e Ordenador de 

Despesas. 

 

Placas – Pará, 10 de Setembro de 2021. 

 

Shayane Nayara Farias Kostov 

Pregoeira Municipal 

https://comprasgovernamentais.gov.br/
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