
  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Proc. 02.00325/2017

Fls. ________
Visto: ______

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de julgamento à impugnação interposta em face do Edital
de Licitação Edital do Pregão Eletrônico n. 134/2018/SML, deflagrado nos autos
do Processo Administrativo n.  02.00325/2017, que tem por objeto resumido o
Registro de  Preços para eventual Aquisição de  Massa Asfáltica Tipo C.B.U.Q
(Concreto  Usinado  a  Quente),  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e
quantidades definidas no Edital e seus Anexos, interposta pela Empresa  JZB
CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ
sob n. 19.606.941/0001-00, com endereço à Rua da Atlanta, n. 2112, Sala 01,
Bairro Três Marias, Conjunto Jamari, Porto Velho/RO, fls. 687 a 692 dos autos.
Registra-se que é a segunda vez que aludida Empresa impugna os termos do
instrumento convocatório.

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

O  Edital  de  Licitação,  coadunando  com  a  legislação  regente,
tratou das impugnações contra suas disposições no item 11, cujos trechos que
interessam à matéria transcrevo:

11.1. Até  02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou
jurídica  poderá  propor  impugnação  em  face  do  instrumento
convocatório, por meio eletrônico, mediante envio de e-mail
para o endereço: pregoes.sml@gmail.com
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no
prazo  de  até  24  (vinte  e  quatro)  horas,  informando  no
sistema as providências dela decorrentes; 
(…) 
11.3. Não  serão  conhecidas  as  impugnações  e  os  recursos
apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou  subscritos  por
representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente;
11.4.  O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5.  As  impugnações,  recursos  administrativos  e
contrarrazões de recursos tratados neste Edital deverão ser
encaminhados ao Pregoeiro(a) da Superintendência Municipal
de Licitações responsável pela condução do processo, o qual
deverá receber, analisar e decidi-los, no âmbito de suas
competências.
11.5.1. Os  instrumentos  de  que  trata  o  subitem  11.5
(impugnações,  recursos  ou  contrarrazões)  deverão  ser
remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos  definidos  em
lei e neste edital e ainda, o observando-se em todo caso o
horário de expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis (de
segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade.

Acerca  dos  requisitos  de  admissibilidade,  por  se  tratar  de
impugnação a Edital de Licitação deflagrado na modalidade Pregão Eletrônico,
verifico que foi atendimento o requisito da tempestividade, porquanto a data
de abertura do certame, naquela assentada, tenha sido remarcada para o dia
08.02.2019  e a peça impugnatória aportou no e-mail informado no Edital em
05.02.2019, motivo pelo qual deve ser CONHECIDA e JULGADA.  
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2 – DOS FATOS E DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre relatar os fatos que permearam o andamento
do certame e fizeram que o mesmo permanecer Suspenso desde  07.02.2018 até a
presente  data.  Urge  esclarecer  que  a  Licitação  de  que  trata  a  presente
resposta estava com data de abertura redesignada para o dia 08.02.2019 e foi
Suspensa no dia 07.02.2019, em vista de ter sido trazido a conhecimento desta
Pregoeira, em 05.02.2019 (fls. 718) a manifestação da Diretoria de Projetos e
Obras do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (fls. 719 a 723), apontando
a  necessidade  de  complementações  das  especificações  técnicas  do  Objeto
Licitado, uma vez que, após análise das razões apresentadas junto àquela Corte
pela Empresa URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, que deu origem ao Processo n.
3823/2018 (TCE/RO), considerou procedentes seus argumentos neste sentido.

Em 06.02.2018, expedi o Ofício n. 075/SML/2019 (fls. 727), por
meio  do  qual  submeti  os  termos  da  presente  impugnação  à  Superintendência
Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP e à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Básicos - SEMISB, na condição de Órgão Gerenciador
do  Sistema de Registro  de Preços e  Secretaria requisitante dos  materiais,
respectivamente,  bem  como, solicitei  manifestação acerca  do quanto  exarado
pela Diretoria de Obras do TCE/RO. 

Em  07.02.2019, verifiquei em acompanhamento ao Processo junto
àquela  Corte  de  Contas  a  expedição  de  nova  análise  acerca  do  mesmo
apontamento, desta vez exarada pela Coordenadoria de Controles de Licitações e
Contratos  do  Tribunal  de  Contas,  a  qual  convergiu  com  a  manifestação  da
Diretoria de Obras e Projetos e também sugeria em seu Relatório a necessidade
de complementação das especificações técnicas dos materiais licitados neste
Pregão (fls. 728 a 732).

Em vista disso, na mesma data de 07.02.2019, houve deliberação
no âmbito Administrativo no sentido de que fosse Suspenso o certame, de modo a
possibilitar à Secretaria Requisitante e ao Órgão Gerenciador do Registro de
Preços que procedesse às análises pertinentes e eventuais complementações nas
especificações dos materiais licitados (fls. 733). 

Ato contínuo, em 11.02.2019 foi exarada a Decisão Monocrática n.
0013/2019, pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o
qual determinou a manutenção da Suspensão até ulterior deliberação daquela
Corte  (fls.  737  a  738),  bem  como,  determinou  a  complementação  das
especificações dos materiais agregados graúdos, agregados miúdos e “filer”,
que compõe o CBUQ – concreto betuminoso usinado a quente, dentre outras que a
administração entender necessárias, possibilitando assim a uniformidade das
propostas  das  empresas,  bem  como  o  recebimento  do  produto  dentro  das
especificações do DNIT e atendendo os materiais definidos pela administração.

Para sanear a questão e atender de forma definitiva ao quanto
determinado  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia,  a  Secretaria
requisitante  dos  serviços  encaminhou  a  esta  Superintendência  o  Ofício  n.
415/GAB/SUOP/SEMISB,  (fls.  743  a  753),  para  que  tomássemos  ciência  das
especificações complementadas e solicitou a realização de nova pesquisa de
Preços.
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Registro que consta nas fls.  757 a 764 o Termo de Referência
alterado, devidamente assinado pela Superintendência Municipal de Gestão de
Gastos  Públicos,  na  qualidade  de  Órgão  Gerenciador,  tendo  sido  os  autos
encaminhados  ao  Departamento  de  Cotações  desta  Superintendência,  para
realização de nova Pesquisa de Preços embasada nas especificações técnicas
complementadas  pela  Secretaria  requisitante.  Em  14.03.2019 foi  emitido  o
Quadro Comparativo de Preços (fls. 787), pelo Departamento de Cotações desta
SML, após a realização de nova Pesquisa de Preços nestes autos. 

Após  ter  encaminhado  as  alterações  promovidas  no  Termo  de
referência  e  informado  o  novo  valor  estimado  ao  Tribunal  de  Contas,  a
Diretoria de Obras e Projetos, a Coordenadoria de Licitações e Contratos e o
Ministério Público de Contas do TCE/RO entenderam elididas as irregularidades
inicialmente  detectadas  e,  em  11.04.2019,  foi  expedida  pelo  Conselheiro
Francisco Carvalho da Silva a Decisão Monocrática n. 0034/2019, que revogou a
determinação  de  manutenção  da  Suspensão  do  certame,  autorizando  seu
prosseguimento. 

Pois bem, no mérito, denota-se que o único ponto suscitado na
impugnação ora analisada foi a defasagem do preço estimado no Edital Suspenso,
tendo sido noticiada a ocorrência de aumento no custo de materiais betuminosos
ao longo do período entre a Pesquisa de Preços adotada para a estimativa no
ato da deflagração do certame até da impugnação. Na ocasião, a impugnante
juntou à sua peça impugnatória os documentos que entendeu pertinentes para a
comprovação  de  suas  alegações  e  requereu,  naquela  oportunidade,  que  fosse
Suspenso o certame e atualizados os valores inicialmente estimados. 

Nesse  sentido,  considerando  que  as  alterações  promovidas  nas
especificações técnicas dos materiais licitados acarretaram a realização de
nova  cotação  de  preços,  efetivada  pelo  Departamento  de  Cotações  desta
Superintendência de acordo com os documentos autuados nas fls.  778 a 786,
forçoso  reconhecer  que  resta  prejudicada  a  análise  de  mérito  da  presente
impugnação, cujo pedido já foi atendido nos autos em razão da atualização do
valor estimado, resultante de Pesquisa de Preços, onde restou apurado o valor
total estimado para Contratação no importe de  R$ 67.431.180,15 (Sessenta e
sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, cento e oitenta reais e quinze
centavos), conforme Quadro Comparativo emitido em 14.03.2019, juntado nas fls.
787 e que inclusive será informado no Edital a ser Republicado. 

Assim, sopesando se tratar de Pesquisa de Preços recente, em
especial se considerando o prazo estabelecido na Portaria n. 005/2018/SML de
04 de julho de 2018, que estabelece normas para realização de Pesquisa de
Preços no âmbito do Departamento de Cotação de Preços – DECOT, bem como, que a
manutenção do equilíbrio econômico financeiro nas relações contratuais entre
particulares e a Administração Pública é garantia consagrada na Constituição
Federal de 1.988 e na Lei n. 8.666/93, não há que se falar em necessidade de
atualização dos preços dos produtos objeto deste Pregão imediatamente quando
houver  variação  dos  custos  de  seus  insumos  no  mercado,  sob  pena  de  se
inviabilizar a conclusão da Licitação, cuja importância aos serviços prestados
pela Administração é de suma importância. 

Inobstante  tal  fato,  importa  salientar  que,  remanescendo
eventual questão que entenda pertinente, é facultado a eventuais interessados,
inclusive à própria impugnante, apontá-lo em nova manifestação, já que por
força  do  §4º  do  art.  21  da  Lei  n.  8.666/93,  uma  das  consequências  da
Republicação dos Editais de Licitação é a devolução dos prazos para tanto.
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3. DA DECISÃO

Ante  ao  exposto,  com  fulcro  nos  Princípios  Jurídicos,  na
Legislação aplicável, em especial no Edital de Licitação, decido CONHECER da
impugnação  interposta  pela  Empresa  JZB  CONSTRUÇÕES  EIRELI  –  EPP,  para  no
mérito  julgá-la  prejudicada, razão da alteração e consequente atualização do
valor  estimado,  decorrente  de  nova  Pesquisa  de  Preços  realizada  pelo
Departamento  de  Cotações  desta  Superintendência,  o  que  nos  permite  a
Republicação  do Edital com  valores atualizados, conforme razões  de fato e
direito acima aduzidas. 

Dando os demais encaminhamentos, registro que a Licitação de que
trata a Presente, em razão das alterações mencionadas nesta Resposta, será
republicada  com  devolução  dos  prazos  inicialmente  estabelecidos,  na  forma
disposta no §4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93. 

Porto Velho, 15 de Março de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
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