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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO 

 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021-SEMUSA  

  

Em 04 de fevereiro de 2021, recebemos tempestivamente da 

empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, impugnação ao 

edital no que tange ao Subitem 10.2.2, Alínea “G” – A PROPOSTA 

DEVE CONTER, do Edital, in verbis: “g) Prazo de entrega não 

superior a 48 horas, contados da Solicitação da Secretaria 

Municipal de Saúde” apontando que o prazo da entrega seria 

exíguo que restringiria a competição.  

  

O prazo de entrega é ato discricionário da Administração, 

que devem ser estabelecidos de acordo com as necessidades a 

serem atendidas.  

  

Tanto na Lei n. 8.666/93 quanto na Lei n. 10.520/02, não há 

dispositivos que fixem prazos mínimos para entrega, no entanto, 

estas definições também se dão em conformidade com práticas do 

mercado em relação aos produtos ora licitados, haja vista que o 

art. 15, III da Lei de Licitações estabelece que as compras 

devem submeter-se as condições de aquisição e pagamento 

semelhantes ao do setor privado.  

  

Em vista às condições impostas pela pandemia do COVID-19, 

tendo havido dificuldades de fabricação de produtos e até mesmo 

em transporte dos mesmos, verificamos que assiste razão à 

impugnante em que o prazo estipulado pelo Edital se torna de 

difícil cumprimento e que de certa forma poderia restringir a 

competição àquelas empresas que já teriam os produtos em 

estoque.  

  

Ainda em vista que o item altera as condições de 

participação, se faz necessário o cancelamento do presente 

certame para nova publicação do edital, alargando o prazo da 
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entrega, aumentando o número de interessados no fornecimento 

para à Administração.  

  

Ante ao exposto, conheço da impugnação, para no mérito dar-

lhe provimento, cancelando o Pregão Eletrônico 001/2021-SEMUSA.  

 

Curuçá-PA, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

EDUARDO DE LIMA PEREIRA 

PREGOEIRO OFICIAL 

PORTARIA N° 038/2021-GP 

 

 

RATIFICO a justificativa apresenta através do presente ato, 

em consonância ao Parecer Jurídico. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
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