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

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Processo: 04.00281.2019

Modalidade; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DE  APARELHOS  DE  AR

CONDICIONADO, MODELO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, Visando

atender  a  Procuradoria  Geral  do  Município/PGM, conforme  especificações

técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I/I-A e II do

Edital, as  quais  deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos

licitantes quando da elaboração de suas propostas,

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa

“PORTOMAX EIRELI – ME, com sede na rua Sucupira, 5219,

bairro Nova Floresta, CNPJ 10.373.115/0001-85 com registro

na  Junta  Comercial  sob  o  NIRE  nº  11600075370,  tendo

contato nos telefones (69) 9 9329-3327 e 3210-1477 e no e-

mail  portomaxrefrigeracao@gmail.com,  vem  mui

respeitosamente  apresentar  impugnação  no  EDITAL  do

Processo  Administrativo  nº  04.00281.2019  do  PREGÃO

ELETRÔNICO nº 136/2019/SML/PVH, especificamente no item 9.

DA HABILITAÇÃO, especificamente item 9.4.3. que consta: ”

Registro ou prova de inscrição do licitante no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia  (CREA), que comprove

atividade relacionada  com o objeto deste instrumento, com

atribuições na área de climatização” 

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Para  verificação  dos  requisitos  mínimo  de

admissibilidade da presente impugnação cumpre verificar o

Edital de Licitação acerca do tema. Neste sentido, o item

11.1 e 11.3 do instrumento convocatório trata da forma e

prazo  para  apresentação  de  razões  de  irresignação,
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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 [Grifo nosso]

In casu, a presente impugnação foi encaminhada

para  o  e-mail  informado  no  edital,  em14.10.2019  ás

15hs:38Min.(Horário  Local),  ou  seja,  16hs:38Min.(Horário

de Brasília - DF) Portanto, considerando que o expediente

neste  órgão é  das 08:00  as 14:00hs,  então recebido  no

primeiro dia útil subsequente, ou seja, 15/10/2019, porém,

tempestivamente;

1.1 DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

1.2 DA LEGITIMIDADE

Nestes termos, o item 11.3 do instrumento 
convocatório veda o conhecimento de impugnações e os 
recursos 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,
interesse e motivação”(…) Acórdão nº 1.788/03 - TCU/
Plenário(voto  do  Relator);  Acórdão;339/2010-
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Plenário.Acórdão1148/14-TCU/Plenário(Autos  de
Representação)Relatório.[Grifo nosso].

Desta  forma,  não  preenchido  os  requisitos

mínimos exigidos no instrumento convocatório,  DECIDO  por

NÃO  CONHECER  a  presente  impugnação  por  ausência  de

representatividade legitima.

No caso vertente, merece destaque o Princípio

da  Supremacia  do  Interesse  Público,  bem  como,  o  da

ampliação da disputa e as normas 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.

Por  este  motivo,  ampliamos,  incluindo  a

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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aceitabilidade dos Técnicos inscritos no Conselho Federal

dos Técnicos, desde que preencham os requisitos exigidos

na legislação, bem como no item  9.4.4 do edital;

9.4.4. Declaração  indicando  o  nome,  CPF  e

Registro na entidade profissional competente

do  responsável  técnico  habilitado  que

acompanhará a execução dos serviços.

E a, Lei nº 13.639/2018, para a excursão dos serviços,

objeto deste certame. 

DA CONCLUSÃO

Diante do  acima exposto,  decide-se pela  não

apreciação  do  mérito  da  impugnação  em  tela.  Porém,  em

atendimento  as  normas  pertinentes  há  este  certame,

poderá ser aceito os Técnicos com registro no Conselho

Federal dos Técnicos(CFT) Informamos ainda, que a data da

realização do certame licitatório permanece inalterada, ou

seja, sua abertura será realizada no dia 16 de outubro de

2019,  às  09hs:30Min.  horas  (horário  de  Brasília),  nas

mesmas formas definidas no Edital. 

Porto Velho, 15 de outubro de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
MAT. 169120
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