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MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE 

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Procedimento licitatório n. 18/2021 

Modalidade: Pregão Presencial para registro de preços n. 12/2021 

 

Objeto: Registro de Preços para aquisição e conserto de próteses dentárias, visando 
possíveis aquisições futuras. 
 
1. DA APRECIAÇÃO. 

1.1 PRELIMINARMENTE – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: 
 

Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade da referida 
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para 
tal. 
                   Desta forma, a impugnação ao edital apresentada pela empresa SOLUÇÃO 

LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA é INTEMPESTIVA, pois foi 

protocolada fora do tempo hábil, conforme estabelecido no art. 41, §2º, da Lei n. 8.666/93, 

ou seja, em 20/08/2021, às 16:28h. 

 A impugnação ao edital deveria ter sido protocolada até o último minuto 

de expediente do da 19/08/2021, o que não ocorreu. 

A contagem dos prazos nos processos licitatórios e nos contratos 

administrativos está disciplinada no artigo 110 da Lei 8.666/1993, da seguinte forma: 

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo 

em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

Quanto as contagens de prazo para trás, também conhecida como contagem 

regressiva, como é o caso da impugnação dos editais, cujo prazo é de 2 (dois) dias úteis 

antes do certame, (inciso II do artigo 41 da Lei 8.666/1993, para as licitantes, nas 

modalidades tradicionais, e artigo 12 do Decreto 3.555/2000, para qualquer pessoa, no 

pregão). Ou seja, se a licitação for marcada para quinta-feira a impugnação deve ser 

apresentada na terça-feira, pois não conta a quinta-feira, que é o dia de início, e conta a 

quarta e a terça-feira, que é o dia final. 



Interessante ressaltar que, no caso de contagem de prazo para trás, existe outro 

entendimento de que o dia final é o dia seguinte ao que terminou a contagem. Assim é, por 

exemplo, o posicionamento do Prof. Jacoby, que até apresenta um exemplo para essa 

contagem: 

 

O dia 19 foi fixado para a realização da sessão e, na forma da contagem 

geral de prazos, não se computa o dia do início. O primeiro dia na 

contagem regressiva é o dia 18; o segundo, o dia 17. Portanto, até o dia 

16, último minuto do encerramento do expediente no órgão, poderá o 

licitante e qualquer cidadão impugnar o edital ou requerer 

esclarecimentos. [FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de 

Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico – 6. ed. Belo 

Horizonte : Editora Fórum, 2015. p. 472] 

Portanto, intempestivo a impugnação apresentada. 

   

2. DO MÉRITO: 

 

Mesmo assim, em respeito ao debate e ampla defesa, incumbe esclarecer que as 

regras atinentes as especificações do edital e objeto a ser contratado compete ao Município. 

Em suma, a empresa impugnante requer que seja acrescentado no edital, nos 

documentos exigidos na habilitação o CNES – Cadastro Nacional de Entidades de Saúde 

com carga ambulatorial SUS. 

Ocorre que o Município já adotou as medidas necessárias a serem exigidas para 

o objeto a ser licitado, já que consta no item 5.1.3 “b”, “c”, e ‘d”, a exigência de 

apresentação de registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO), em nome do 

laboratório; CRO do técnico responsável pela confecção das próteses e Certificado de nível 

superior em odontologia, e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) em 

nome do profissional indicado para relação dos erviços. 

Para um melhor entendimento do que seja licitação, MEIRELLES (1996, p. 

23), conceitua-a com singeleza e grande proficiência: 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 
contrato de seu interesse. Visa a propiciar iguais oportunidades aos 
que desejam contratar com o Poder Público, dentro dos padrões 
previamente estabelecidos pela Administração, e atua como 



fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos. (grifou-se). 

JUSTEN FILHO (2009, p. 58), por sua vez, leciona que a “licitação é um 

instrumento jurídico para a realização de valores fundamentais e a concretização dos fins 

impostos pela administração”. 

Ou seja, não é tarefa fácil descrever um objeto comum e que possa ser 

contratado no mercado, que tenha competitividade e ao mesmo tempo que seja de acordo 

com as necessidades da Administração Municipal. 

Por conta disso, o Município de União do Oeste manterá os termos do edital 

por seus próprios fundamentos, haja vista estar assegurado a isonomia e amplitude da 

participação dos licitantes no certame, bem como a eficiência na prestação dos serviços que 

posteriormente será acompanhado pela figura do fiscal dos contratos. 

 

3.DA DECISÃO:  

 

Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, INDEFIRO o recurso 

interposto pela empresa SOLUÇÃO LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA, 

tendo em vista que seus argumentos não merecem prosperar, oportunidade em que o edital 

de licitação será mantido sem alterações. 

Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, do julgamento objetivo, da 

finalidade, portanto, respeitadas as normas que regem a modalidade em comento. 

 É como decido. 

 

                   União do Oeste, 23 de agosto de 2021. 

 

VALMOR GOLO 

Prefeito Municipal 


