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

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/CPL-OBRAS 

PROCESSO Nº 10.00145/2018 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA  PARA  RECAPEAMENTO  ASFÁLTICO,  DRENAGEM,  PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO. 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de impugnação interposta pela  PLASTIFLEX EMPREEND. DA
AMAZÔNIA  LTDA,  CNPJ  Nº  01.426.97/0001-73,  aos  termos  do  Edital
supracitado.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, o Edital em comento tratou
do tema da impugnação no item 8, de onde se extrai: 

8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
8.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital

até  o  segundo  dia  útil  antecedente  à  abertura  dos  envelopes  de
habilitação, bem como poderá suscitar eventual falha ou irregularidade
que vicie esse instrumento;

8.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente
Edital, desde que protocole o seu pedido até  05 (cinco) dias úteis
antecedentes  à  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de
habilitação;

8.3. O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnação
poderá participar do procedimento licitatório até a decisão final da
autoridade administrativa. 

Compulsando os documentos protocolados nesta Superintendência,
infere-se que a impugnação ora analisada não atende ao requisito de
tempestividade, pois, pois tal impugnação foi encaminhada via email
às  15h06min  do  dia  30.09.2019,  considerando  seu  recebimento  dia
01.09.09, dia útil subsequente, ou seja, cerca de  um mês após a
abertura do certame que ocorreu em 26.08.19 às 09:00

Ressalte-se que a empresa requerente participa do certame. Tendo
replicado comunicação idêntica a outras licitações.

DO MÉRITO 

A Lei nº 8.666/93 disciplina o exercício dessas manifestações no
seu art. 41, nos seguintes moldes:

Art. 41 A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

§  1º  Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  edital  de
licitação  por  irregularidade  na  aplicação  desta  Lei,  devendo
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
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a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação,  devendo  a  Administração
julgar  e  responder  à  impugnação  em  até  3  (três)  dias  úteis,  sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113.

Exatos termos estão reproduzidos no edital.

Ademais, a legislação citada no parágrafo segundo esclarece que:

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de
licitação perante a administração o licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes  de  habilitação  em  concorrência,  a  abertura  dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso,
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse  edital,  hipótese  em  que  tal  comunicação  não  terá  efeito  de
recurso.

A requerente quedou inerte contra a regularidade da totalidade
do edital quando formulou suas propostas.

In casu, houve o fenômeno da  preclusão temporal para suscitar
eventual “falha” nas planilhas orçamentárias que compõe o edital.

Como ressalta Ovídio A. Batista da Silva:

"Diz-se  preclusão,  no  campo  da  teoria  dos  prazos  processuais,  a
impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato
processual em virtude de se haver esgotado o momento adequado para
fazê-lo. Preclusão (do latim praecludere, fechar, cerrar, impedir) é,
em última análise, a perda de uma faculdade processual, ou a extinção
do  direito  que  a  parte  tivera  de  realizar  o  ato,  ou  de  exigir
determinada providência judicial."

Ainda, Luiz Rodrigues Wambier aduz:

"Se o processo deve "andar para frente", isto é, desenvolver-se em
direção a seu final, os atos processuais, que acontecem nos moldes
previstos em cada procedimento, devem respeitar determinados prazos,
nos quais deverão ser realizados, sob pena de, não o sendo, incidirem
na hipótese as conseqüências da não realização dos atos." 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que “A partir da
publicação do edital de licitação, nasce o direito de impugná-lo,
direito que se esvai com a aceitação das regras do certame.” (REsp
402.826/SP,  Min. Eliana  Calmon, DJ 24/3/2003). Em  outras palavras,
preclusão processual. 

O edital de convocação faz lei entre as partes e as vincula,
invariavelmente, a todos os seus termos, não tendo as concorrentes
qualquer forma de alterá-los, senão pelo remédio legal oferecido pela
Lei 8.666/93, qual seja, o da impugnação na forma do art. 41, §2º.
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Todavia,  o  que  se  constata  é  que  deixaram  as  licitantes
transcorrer in albis o prazo para impugnação de Edital, dessa forma,
ficando vinculadas a todos os seus termos.

Uma vez que permaneceu intacto o Edital sem qualquer impugnação
dos  concorrentes,  e  sem  que  a  própria  Administração  apontasse
qualquer falha, ambas as partes ficam inequivocamente obrigadas a
fazer aquilo que dispõe a lei interna, em sua forma e qualidade.

"Nas licitações, o princípio de legalidade incide sobre o edital
- a lei interna do procedimento concorrencial -, informando-o,
ou seja, ditando a conduta da Administração e dos licitantes, do
começo ao fim, `suportando a Administração a lei que editou, ao
mesmo  tempo  que  `aderindo  o  licitante,  ponto  por  ponto,  às
regras estabelecidas para o certame. O princípio de legalidade
preside à elaboração do edital que deverá ser absolutamente de
acordo com as leis em vigor." (in DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, J.
Cretella Júnior, 7ª edição, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994,
pág. 94,).

Intimamente ligado ao princípio da legalidade, surge o princípio
da vinculação aos termos do edital, o que, na lição de Hely Lopes de
Meirelles, seria:

Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio básico
de  toda  licitação.  Nem  se  compreenderia  que  a  Administração
fixasse  no  edital  a  forma  e  o  modo  de  participação  dos
licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do
julgamento  se  afastasse  do  estabelecido,  ou  admitisse
documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital
é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus
termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu
(art. 41)." (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, Hely Lopes de
Meirelles, 19ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 1994, pág.
249/250)

Se,  por  um  lado,  o  princípio  da  vinculação  vale  para  os
licitantes,  por  outro  lado,  com  mesmo  valor,  vige  para  a
Administração, que não deve abrir exceções àqueles que, após acatarem
as  condições  editalícias,  deliberadamente  não  cumprem  com  sua
obrigação  de  apresentar  os  seus  documentos  em  conformidade  com  o
disposto  no  edital.  Não  é  demais  lembrar  que  a  própria  empresa
formulou suas propostas nesse quesito tributário de acordo com as
planilhas apresentadas pela administração, o que demonstra a total
ausência de prejuízos a quaisquer empresas interessadas e participar
do certame.
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Ademais,  considerando  que  os  fatos  impugnados  também  foram
direcionados a licitações que foram suspensas (por motivos diversos
destes),  a  comissão  cientifica  o  interessado  que  por  ocasião  das
diligências realizadas nos demais processos (onde ocorreu impugnação
tempestiva) será possível abordar o mérito da peça apresentada, o que
será procedido tão logo concluídas as aludidas diligências, meramente
a  título  informativo,  já  que,  como  dito,  o  presente  pedido  de
esclarecimento  é  intempestivo  à  luz  da  legislação  aplicável  e  do
próprio edital.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, com fulcro §2º do Art. 41 da Lei 8.666/93, bem
como  no  item  8  do  Edital  de  Licitação,  decido  NÃO  CONHECER  DA
PRESENTE IMPUGNAÇÃO, por ser intempestiva conforme exposto acima, nos
termos de fato e de direito trazidos.

Porto Velho, 11 de outubro de 2019.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH 

JANIM DA SILVEIRA MORENO 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 

LUCIETE PIMENTA DA SILVA 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 
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