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

IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA

Processo: 09.00266/2019 

Modalidade; PREGÃO ELETRÔNICO° 127/2019. SML/PVH,

Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  MOBILIÁRIOS(TÚNEL  LÚDICO,

ARMÁRIO EM AÇO, BALANÇO, GIRA-GIRA, SOFÁ, POLTRONA, MESA, CASINHA DE

BONECA…), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação  –  SEMED, conforme  especificações  técnicas,  unidades  e

quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão

ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração

de suas propostas. 

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa

“MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

LTDA, CNPJ n. 86.729.324/0001-61 – estabelecida á Av. V nº

901A,  Distrito  Industrial  Cuiabá/MT,  através  de  seu

representante  legal  infra-assinao,  devidamente

representado  para  o  ato,  vem,  respeitosamente,  perante

Vosso  Senhorias,  IMPUGNAR  o  Edital  de  Licitações  na

Modalidade Pregão Eletrônico 127/2019, em conformidade com

o  disposto  no  artigo  41,§  2º  da  Lei  nº  8.666,  de

21/06/1993, pelo que passa a expor e ao final requer o

seguinte.” 

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

DA TEMPESTIVIDADE 

A presente Impugnação encontra - se tempestiva

conforme  dispõe  o  edital,  no  item  11.1  do  instrumento

convocatório Até 02 (dois) dias antes da data fixada para

abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou

jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório.
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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.

Postada  em  30/09/2019  as  14hs:23Min.  (horário
local), sendo as 15hs:23Min(horário de Brasília, fora do
horário de expediente nesta Superintendência Municipal de
Licitações  –  SML,  portanto  considerando  recebido  no
primeiro dia útil subsequente, ou seja, 01 de outubro de
2019, porém, tempestivo;

20.4. Na  contagem  dos  prazos  deste  edital  será
excluído  o  dia  de  início  e  incluído  o  dia  do
vencimento, considerando o horário de funcionamento
da  Superintendência Municipal de Licitações – SML,
de segunda a sexta-feira das 08h00min às 14h00min;

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

A  impugnante  não  encaminhou  junto  a  sua  peça

impugnatória, documentos que comprovassem a  LEGITIMIDADE

do  representante  para  tal  ato,  documentos  tais  como,

procuração,  contrato  social,  atas  ou  outros  que  desse

poderes ao mencionado representante.

Nestes termos, o item 11.3 do instrumento 
convocatório veda o conhecimento de impugnações que não 
atendam os requisitos mínimos estabelecidos;

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;[Grifo nosso]

Neste  sentido  o  TCU  já  se  manifestou  por
várias ocasião na seguinte forma;

“Oriente seus pregoeiros, ao procederem ao juízo de
admissibilidade  intenção  de  recurso  manifestado
pelos  licitantes  nas  sessões  públicas(pregão
eletrônico  ou  presencial)que  busque  verificar  tão
somente a presença dos pressupostos recursais, ou
seja,  sucumbência,  tempestividade, legitimidade,
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interesse e motivação”(…)
Acórdão nº 339/2010-Plenário.[Grifo nosso].

Desta  forma,  não  preenchido  os  requisitos

mínimos exigidos no instrumento convocatório,  DECIDO  por

não conhecer a presente impugnação.

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 do

procedimento licitatório é delimitado 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 tenha por

objetivo a competição em busca de proposta mais vantajosa

para a Administração.

Ainda,  em  vinculação  aos  termos  de

compromissos nº  20140064/2013,  201500551/2015  e

201600142/2016 do PROINFANCIA,  os quais foram aprovados

nos  termos  em  que  o  edital  foi  publicado,  assim  não

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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havendo quaisquer ilegalidades, restrição na concorrência,

ao contrário, há ampliação na disputa sem nenhum risco

para administração na aquisição dos objetos em questão.

DA CONCLUSÃO

Diante  do  acima  exposto,  decide-se  NÃO

CONHECER e pela não apreciação do mérito da impugnação em

tela.  Informamos  ainda,  que  a  data  da  realização  do

certame licitatório permanece inalterada, ou seja, será

realizada no dia 04 de outubro de 2019, às 09hs:30Min.

horas (horário de Brasília), nas mesmas formas definidas

no Edital. 

Porto Velho, 03 de outubro de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
MAT. 169120
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