
 
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 02.00220/2017
Pregão Eletrônico n. 46/2017
Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de
Gerenciamento  de  Abastecimentos  de  combustíveis  em  rede  de  postos
credenciados  através  de  sistema  informatizado,  utilizando  cartão
magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, conforme descrito
no Edital e seus Anexos.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  impugnação  interposta  pela  Empresa  PRIME

CONSULTORIA  E  ASSESSORIA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.

05.340.630/0001-30, estabelecida na Calçada Canopo, 11, 2º andar, sala

3, Centro Apoio II, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, aos termos do

Edital  de  Pregão  Eletrônico  n.  046/2017,  deflagrado  no  processo

administrativo n. 02.00220/2017, cujo objeto resumido é a Contratação

de  empresa  especializada  em  serviços  de  Gerenciamento  de

Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados através

de  sistema  informatizado,  utilizando  cartão  magnético  ou  cartão

eletrônico tipo smart com chip, pelos fatos e fundamentos aduzidos na

peça impugnatória. 

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente, o Edital em comento

tratou do tema da impugnação no item 11, de onde se extrai: 

11.1. Até o dia 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou
jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório
de  Pregão,  na  forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o
endereço: pregoes.sml@gmail.com.
(…) 
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;
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Compulsando os  documentos encaminhados junto ao  e-mail

indicado  no  Edital  de  Licitação,  infere-se  que  a  impugnação  ora

analisada não atende ao requisito de tempestividade, pois, o e-mail

encaminhado pela empresa foi recebido às 16h07min do dia 05.03.2018,

ou  seja,  após  o  encerramento  do  expediente  desta  Superintendência

Municipal de Licitações no último dia admitido para a impugnação,

conforme faz prova o e-mail acostado aos autos. 

O  horário  de  expediente  deste  Órgão  foi  expressamente

informado no instrumento convocatório em seu subitem 11.5 do Edital,

in verbis: 

11.5. Os recursos e contrarrazões, bem como impugnação,
deverão  ser  protocolados  junto  à  Superintendência
Municipal  de  Licitações,  em  dias  úteis,  no  horário  de
Segunda à Sexta-Feira das 8h às 14h, mediante envio ao e-
mail:  pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos neste edital, o qual deverá receber, decidir os
recursos,  encaminhando  a  autoridade  competente  quando
mantiver sua decisão.

Oportuno consignar que o edital que se pretende impugnar

foi republicado e seus Avisos de Licitação foram divulgados por todos

os  meios  em  que  houve  a  publicações  originais  (Diário  Oficial  do

Município, Diário Oficial do Estado de Rondônia, Diário Oficial da

União e Jornal de Grande Circulação) dia 16/02/2018.

A data de abertura das propostas foi designada para o dia

08.03.2018 e, em que pese o prazo acima do mínimo estabelecido em Lei

entre a divulgação do edital e abertura das propostas, a impugnante,

em clara inobservância ao disposto no subitem 11.5 do Edital, deixou

para impugnar no último dia, após o horário de expediente, assumindo

assim, o risco da intempestividade. 

No  mérito,  a  irresignação  da  impugnante  versa

exclusivamente quanto à não aceitação de taxa negativa ou zero e,

ainda  que  intempestiva  a  impugnação  ora  julgada,  é  mister  fazer

constar  que a  Empresa  em  comento  tem por  hábito impugnar  editais
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publicados no âmbito do Estado de Rondônia e ao mesmo tempo formular

Representação com mesmo objeto junto ao Tribunal de Contas do Estado

de Rondônia, tentando a todo custo fazer valer sua vontade. 

Ocorre que, como muito bem colocado pelo Corpo Técnico do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia  por  ocasião  de  sua

manifestação no processo n. 0126/2018, que trata da Representação da

impugnante junto ao TCE/RO contra este Edital, a aceitação de taxa

negativa é decisão discricionária do Gestor, vez que não há lei que

obrigue à Administração a prever em seus Editais de Licitação taxa

zero  ou  negativa,  tratando-se  de  matéria  pacificada  no  âmbito  do

Tribunal de Contas do qual este Município é jurisdicionado. Vejamos

trecho do Relatório do Corpo Técnico abaixo: 

Por outro lado, o fato de eventual oferta de taxa negativa não
ser  considerada  inexequível  não  obriga  nem  autoriza  a  sua
utilização pela Administração. Ademais, a presunção relativa da
escolha da extensão da amplitude da taxa, se positiva, nula ou
negativa, permeiam a esfera discricionária da Administração,
inabalada, conquanto o instrumento manejado não demonstrou a
inquinação do edital. 

De estranhar era se o Município exigisse taxa negativa, tão
somente, considerando a praça/mercado local, talvez pequeno a
ponto de não ser sustentável com essa prática comercial adotada
em grandes centros, com vultosos volumes de negócios, típicos
dos citados pela própria representante. 

Ademais, na linha da jurisprudência trazida pela representante,
bem como quanto por ela mesma reconhecida, “são admissíveis
taxas de administração igual ou menor a zero nas licitações,
desde que o valor seja exequível”, e não obrigatórias, como ela
deseja no caso do edital em apreço. 

A  jurisprudência  do  Tribunal  de Contas de  Rondônia  sobre  a
matéria é farta, conforme se extrai dos Acórdãos nº 124/2011 –
Pleno  (Processo  n.  3284/2011),  122/2013  –  1ª  Câmara
(2471/2013), 325/2014 – 1ª Câmara (3384/2013), 159/2017 – 2ª
Câmara  (3683/2016)  e  38/2015  –  Pleno  (3211/2014),  todos  no
sentido  de  considerar  regular  a  previsão  da  exigência  ora
questionada.  

Nada obstante  a irresignação da impugnante,  pertinente

salientar que inexiste óbice à sua participação no certame, desde que

observe as regras editalícias. 
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DA DECISÃO

Ante ao exposto, com fulcro no item 11.3 do Edital de

Licitação,  decido  NÃO  CONHECER  DA  PRESENTE  IMPUGNAÇÃO,  por  ser

intempestiva  e,  ainda  que  não  fosse,  conforme  exposto  acima  os

fundamentos de fato e de direito trazidos pela impugnante não merecem

prosperar. 

Porto Velho, 06 de março de 2018. 

Tatiane Mariano

Pregoeira - SML
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