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DECISÃO - IMPUGNAÇÃO Nº 01/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO CONTER - EDITAL Nº 05/2022 

Processo Licitatório nº 61/2018 

1.1. O Pregão Eletrônico nº 05/2022 visa a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de cadeiras, 
do tipo executiva para os departamentos do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

1.2. O presente procedimento licitatório foi publicado no Diário Oficial da União - D.O.U, na data de 
18/02/2022 – Edição: 35 – Seção: 3 – página 198, com a data de abertura do certame marcada para 
o dia 07/03/2022, às 10h.  
 
1.3. Do instrumento interposto 
1.3.1. No dia 18/02/2022, às 15h55min, foi apresentado IMPUGNAÇÃO ao Edital do referido Pregão 
Eletrônico, encaminhado pela empresa PREMIUM BRASILIA (CENTER MOVEIS DESIGN), CNPJ: 
15.676.062/0001-95, protocolado sob o nº 0482/2022. 
 
1.4. Da tempestividade  
1.4.1.  O art. 24 do Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma 
eletrônica, dispõe que qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. 
 
1.4.2. Dessa forma, e considerando a data final de entrega das propostas, tem-se que o Pedido de 
Esclarecimento é TEMPESTIVO, pelo que se passa à análise de sua solicitação. 
 

2.1. O Solicitante apresentou o seguinte questionamento: 
 
“ Diante do cenário atual, os fornecedores estão aumentando o prazo de entrega e limitando a quantidade 
mensal fornecida para cada cliente, o motivo pelo qual requer-se alteração no prazo de entrega. 
DO PEDIDO - Com base no que foi apresentado, solicitamos a alteração do prazo de entrega para até 60 
dias úteis.” 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

2. DOS QUESTIONAMENTOS 
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3.1. Analisando o PAD nº 61/2018, contam as seguintes informações sobre prazos de entrega (pesquisas 
de preços): EMPRESA 1: Entre 16 e 35 dias; EMPRESA 2: Tempo médio 1 semana; EMPRESA 3: 45 dias. O 
prazo estipulado no Edital, foi baseado nos prazos enviados pelas empresas e necessidade da autarquia, 
a época.  
 

Sem nada mais evocar, conheço a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, julgá-la parcialmente 
procedente, de forma a permitir que o prazo de entrega, passe de prazo máximo de 15 (quinze) dias, para 
até 30 (trinta) dias úteis, sendo que a entrega é entre segunda-feira a sexta-feira, no horário de expediente 
do órgão. 
 
Considerando que a presente decisão não alterou substancialmente a descrição do objeto do referido 
pregão, de forma a restringir a participação de outros licitantes, pelo contrário, ampliou para que, com a 
ampliação no prazo de entrega, demais empresas possam participar, verifico a desnecessidade de 
alteração do presente edital, bem como de nova publicação, pelo que permanecerá a abertura da sessão 
pública para o dia 07/03/2022, às 10h (horário de Brasília/DF). Para fins de maior transparência e 
publicidade, a impugnação e esta decisão serão registradas integralmente no Comprasnet e no sítio do 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. 
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