
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 02.00330/2017
Pregão Eletrônico n. 042/2018 SRP nº 027/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO(CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA HP), a
contar da data da publicação original da Ata de Registro de
Preços  na  Imprensa  Oficial  do  Município,  visando  atender  as
necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do
Município de Porto Velho.

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Trata-se de resposta a impugnação interposta pela
Empresa R. F. SANTOS - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
com sede na Av: Pinheiro Machado n. 1323, Centro, Porto Velho -
RO, inscrita no CNPJ sob n. 05.518.307/0001-00, em desfavor do
Edital de Pregão Eletrônico n. 042/2018, SRP n. 027/2018, cujo
objeto  é  o  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA
HP).

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

Para verificação dos requisitos de admissibilidade
da presente impugnação cumpre verificar o Edital de Licitação
acerca  do  tema.  Neste  sentido,  o  item  11  do  instrumento
convocatório trata da forma e prazo para apresentação de razões
de irresignação, conforme trechos abaixo transcritos: 

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

in casu, a presente impugnação foi protocolada na
Superintendência Municipal de Licitação - SML, em 26/04/18, no
horário de expediente desta Superintendência. 

Desta  forma,  preenchido  os  requisitos  exigidos
tanto, DECIDO por RECEBER a presente impugnação.
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2. DO JULGAMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

Antes de adentrar ao mérito impende refrisar que
os  procedimentos  licitatórios  são  regidos  pelos  Princípios
Gerais  aplicáveis  à  Administração  Pública  e  os  que  lhe  são
específicos. 

No caso vertente, merece destaque o  Princípio da
Supremacia  do  Interesse  Público,  que existe  no  ordenamento
jurídico com base no pressuposto de que “toda atuação do Estado
deve ser pautada pelo interesse público, cuja determinação é
extraída da Constituição e das leis, manifestações da ‘vontade
geral’1. 

Assim,  havendo  qualquer  conflito  entre  direitos
coletivos e privados, deve a Administração ponderar os fatos e
normas  e  atuar,  em  todo  caso,  em  favor  da  proteção  dos
interesses públicos para solução da questão.

 
É  pertinente  consignar  também  que  o  objeto  dos

procedimento licitatório são delimitados para o atendimento a
determinada demanda e, o princípio da isonomia, interpretado no
âmbito das licitações públicas, não pode ser considerado um fim
em si mesmo, posto que tem por objetivo a competição em busca
de proposta mais vantajosa para a Administração. 

Destarte,  considerando  que  a  necessidade  da
Administração  prescinde  a  descrição  do  objeto,  o  qual  foi
delimitado  pelo  setor  técnico  com  conhecimento  técnico  e
empírico para tanto, ante a especificidade técnica do material,
sua finalidade e natureza (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS
DA MARCA HP), esta Pregoeira, agindo com zelo e prudência que o
caso requer, para fins de formar convicção para o julgamento da
impugnação ora analisada,  consultou através de  Ofício de nº
432/SML/2018 a  Superintendência Municipal de Gestão de Gastos
Públicos  –  SGP  e  Coordenadoria  Municipal  de  Tecnologia  da
Informática, Comunicação e Pesquisa - CMTI. 

Em contrapartida, a Superintendência Municipal de
Licitações - SML encaminhou o Oficio nº 482/SML/2018, em 11 de
maio de 2018 para a Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SEMA.

1Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed.
rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184. 
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3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO E DO JULGAMENTO DO MÉRITO

Em síntese alega a Empresa três questionamentos:

3.1 – Do Laudo Técnico

Em  suma,  o  Licitante  menciona  que  nos  Editais
anteriores a exigência do Laudo Técnico eram junto a Proposta
de Preços. 

Alega que: “Os Editais publicados no ano
de  2015  e  os  anteriores  que  seguiam  a
mesma  linha,  sendo  que  o  Laudo  Técnico
apresentado juntamente com a proposta de
preços  imprimiu  celeridade  na  análise
técnica da qualidade do objeto ofertado.

A exigência do Laudo Técnico em 03(três)
dias úteis após a notificação do Pregoeiro
trará um enorme prejuízo ao certame devido
à morosidade do tempo. Imagine V. Sa., se
empresas  arrematantes  venham  a  ser
desclassificadas,  onde  deverá  o  nobre
pregoeiro passar a convocar empresa após a
desclassificação  das  demais,  dando  03
(três)  dias  úteis  para  cada  convocada,
incluindo  –  se  os  finais  de  semana  e
possíveis  feriados,  onde  que  o  prazo  se
valida somente os dias úteis.”

3.2 – Das Amostras

A Empresa argui que no caso das amostras o uso do
termo PODERÁ, deixa dúvida: 

Como pode ser observado essa comissão usa o
termo PODERÁ o que deixa uma dúvida se vai
pedir  ou  não.  Causando  insegurança  ao
licitante  pois  nem  sempre  este  terá  em
estoque  tal  produto  para  apresentar  como
amostra  em  caso  de  solicitado  por  esta
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comissão dentro do prazo descrito. Assim:
solicitamos  que  o  termo  PODERÁ  seja
substituído  pelo  termo  DEVERÁ
obrigatoriamente.  Pois  assim  procedendo,
ficará  o  licitante  cônscio  de  sua
responsabilidade quanto a apresentação da
amostra. 

3.3 – Licença Ambiental

Em suma, a Empresa apresenta inconformismo quanto à
inexigibilidade da LICENÇA AMBIENTAL, no Item 10.4 do Edital,
onde  trata  da  Qualificação  Técnica,  sustentando  haver  a
necessidade  da  inclusão  desta  exigência  como  requisito  de
habilitação, em razão de preocupação com a destinação final dos
cartuchos após seu uso. Sendo assim, a Empresa requereu: 

“SEJA  INCLUSO  NOS  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO  A  EXIGÊNCIA  DA  LICENÇA
AMBIENTAL EMITIDA PELA SEMA, Lei Ambiental
conforme DOM nº 5.651, de 80/03/2018.”

4 – ANÁLISE DA PREGOEIRA 

Inicialmente,  cabe  ressaltar  o  princípio  da
vinculação, previsto no art. 41 da Lei 8.666/93, que tem como
escopo  vedar  à  administração  o  descumprimento  das  normas
contidas  no  Edital,  saliento  que  as  características
apresentadas deverão ser mantidas.

Entendemos que um dos princípios da licitação é a
garantia da ampla concorrência, entretanto, tal princípio não
pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e
sopesado conjuntamente com outros importantes princípios, tais
como  a  razoabilidade,  proporcionalidade  e  eficiência  nas
contratações. Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade,
mas  que  prevaleça  pela  melhor  proposta,  e  consequente
contratação que garanta o atendimento do Interesse Público. 
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Consequentemente e com base na alegação de que não
há  em  que  se  falar  em  ilegalidade  da  não  exigência  da
apresentação da  LICENÇA AMBIENTAL, já que este também foi o
entendimento da PGM em seu Parecer nº 0273/SPACC/PGM/2018, fls.
544 a 548, este Edital permanecerá inalterado.

Ante  ao  exposto,  acato  a  manifestação  técnica  e
jurídica. Desta forma, julgamos improcedente os questionamentos
da Empresa R. F. SANTOS - ME.

4. DA DECISÃO

Pelo  exposto,  primando  pelos  princípios  e
dispositivos legais aplicáveis ao feito, DECIDO POR CONHECER da
presente  impugnação,  por  preencher  os  requisitos  de
admissibilidade para, NO MÉRITO JULGÁ-LA IMPROCEDENTE. 

DESTE MODO, informo que o Edital não sofrerá al-
terações, sendo remarcada nova data para abertura do certame.

Porto Velho, 21 de junho de 2018. 

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira/SML
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