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

TP 005/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH 

PROCESSO: 12.0089/2019  
ORIGEM: Secretaria Municipal de Ação Social e da Família – SEMASF 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL NA EDIFICAÇÃO
DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA “LAR DO BEBÊ” 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

Trata-se de impugnação interposta pela CG CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ
22.476.541/0001-23, 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 SML, infere-se que
a impugnação ora analisada não atende ao requisito de tempestividade,
pois, pois tal impugnação foi recebida às 10h27min do dia 25.09.2019,
ou seja, sequer um dia útil antes da abertura marcada para 26.09.19
às 09H.

No mérito, a irresignação da impugnante versa sobre 15(quinze)
itens, dos quais destacamos:  Tapumes, impermeabilização, rodapé de
piso, tratamento fungicida no forro, entre outros tópicos da peça
anexa.

Em  pese  a  clara  falta  de  embasamento  lógico  e  jurídico  da
impugnação, entendi pertinente traçar alguns esclarecimentos, mesmo
diante de impugnação intempestiva.
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DO MÉRITO 

Visando  elucidar  as  informações  foram  encaminhadas  tais
informações à Assessoria de Engenharia que informou que:

 “Quanto aos questionamentos sobre os serviços que não
foram  contemplados  em  orçamento  da  referida  obra,
constata-se  imperícia  na  referida  análise  ou  falta  de
conhecimento do local e de suas condições de trabalho e
execução dos serviços, uma vez que questionaram serviços
que não cabem na situação da obra ou são de determinação
do  autor/projetista  dos  projetos  e  planilhas
orçamentarias, serviços como TAPUME em uma área murada ou
tratamento com Zarcão e fungicida no FORRO, sendo que este
será  de  PVC,  e  FORRO  de  PVC  não  precisa  destes
tratamentos,  entre  outros  apontamentos  igualmente
inaplicáveis”

Concluindo que: “Os 15 (Quinze) questionamentos apontados
não  justificam  quaisquer  alterações  nas  planilhas  e
composições, tendo em vista a metodologia utilizada pelo autor
e a não necessidade de tais serviços pelas especificidades da
obra”.

Ou seja, os questionamentos não procedem.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, com fulcro no item 8 do Edital de Licitação,
decido NÃO CONHECER DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, por ser intempestiva e,
ademais, por cautela, submetidas as razões ao profissional técnico,
conforme exposto acima, os fundamentos de fato e de direito trazidos
pela impugnante não merecem prosperar. 

Porto Velho, 25 de setembro 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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