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Sr. Licitante, 

 

 
Em resposta ao pedido de Impugnação acerca do Processo Licitatório na Modalidade 

Pregão Eletrônico nº 003/2023, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA O FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS DE ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JURUTI-PA, vimos 

informar que: 

 

A Prefeitura Municipal de Juruti informa que as exigências junto ao Termo de Referência 

e ao instrumento convocatório contém as especificações necessárias para o cumprimento do objeto 

pretendido, definindo-se assim o termo de referência de acordo com a necessidade do requisitante, 

na busca da execução da sua finalidade, da forma mais vantajosa para a administração, respeitado 

o objeto pretendido e o interesse público. 

 
QUANTO AO   PRAZO   DE   ENTREGA   CONSTANTE   NO   TERMO   DE 

REFERÊNCIA NA CLAUSULA 10. Prazo e Local de Entrega 10.1 O prazo de entrega 

será de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da Requisição emitida pelo 

ordenador de despesas de cada Secretaria; sendo que a quantidade licitada será entregue 

de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal solicitante. 

 

A Administração Pública dentro dos princípios que a norteiam, consequentemente do 

certame licitatório, devem escolher os melhores meios para satisfazer o interesse público e não 

pode arriscar, devem escolher a melhor maneira para a prática de tais atos. E para isso, utiliza-se 

da discricionariedade que lhe cabe. 

 
Esclarece brilhantemente JACOBY FERNANDES (2012, p. 103): 
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“Os atos discricionários são aqueles em que, atendidos os 

requisitos legais, fica a critério do administrador avaliar a 

conveniência e a oportunidade para sua realização. O binômio 

conveniência e oportunidade constitui o mérito e só existe nesse 

tipo de ato”. 

 

Discricionariedade é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em 

lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo 

que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas 

perante o direito. É, portanto, um poder que o direito concede à Administração, de modo explícito 

ou implícito, para a prática de atos administrativos, com a liberdade na escolha segundo os critérios 

de conveniência, oportunidade e justiça, próprios da autoridade, observando sempre os limites 

estabelecidos em lei, pois estes critérios não estão definidos em lei. 

 
Nesse contexto, é concedido pelo direito à Administração Pública para a prática de atos 

administrativos com liberdade na escolha a partir de critérios de conveniência e oportunidade do 

administrador. Atendendo, além de tudo, os princípios do regime jurídico administrativo. É de 

competência exclusiva do administrador, por estar em contato com a realidade tendo, por tanto, 

condições de apreciá-lo. Tem duplo condicionamento, tanto na esfera externa quanto na esfera 

interna. Pois externamente limitar-se ao ordenamento jurídico e internamente pelas exigências do 

bem comum e da moralidade administrativa. 

 

Portanto, o risco que pode causar a demora da entrega se sobrepõe ao prazo requerido pelo 

Licitante, cabendo a Administração ser diligente e zelar pela proteção de tal interesse. Nesse 

sentido, mantemos o Edital em seus termos originais. 

 

Juruti/PA, 26 de Janeiro de 2023. 
 

 
 

 

Keydson Francisco Morais Meireles 

Pregoeiro Municipal 

Portaria 005/2023 
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