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   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo nº: 05.00031.2019
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 076/2019/SML/PVH 
Objeto: FORNECIMENTO  COM  INSTALAÇÃO  DE  CATRACAS  ELETRÔNICAS,
SOFTWARE  DE  GERENCIAMENTO  (CONTROLE  DE  ENTRADA  E  SAÍDA),
CÂMERA/WEBCAM,  CONTEMPLANDO  TAMBÉM,  CARTÃO  DE  PROXIMIDADE
PERSONALIZADO SERVIDORES E VISITANTES, CORDÃO PERSONALIZADO, E
PORTA  CRACHÁS,  visando atender  a  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG.

Trata-se de impugnação encaminhada por e-mail a
esta Superintendência Municipal de Licitações – SML, interposta
pela empresa HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
no dia 05/07/2019 às 16h:04min endereçada a esta Pregoeira.

A  Pregoeira,  designada  em  face  dos  termos  da
Solicitação  de  Esclarecimentos  em  referência,  apresenta  o
seguinte entendimento:

DA INTEMPESTIVIDADE

A  presente  impugnação  encontra-se  intempestiva
conforme dispõe o edital, no item 10.1 e 10.5.1 do instrumento
convocatório até 2 (dois) dias úteis anteriores a data fixada
para  abertura  da  Sessão  Pública,  ou  seja,  dias  úteis  (de
segunda  a  sexta-feira),  de  8h  às  14h,  sob  pena  de  não  ser
conhecido em razão de intempestividade.  Para verificação dos
requisitos  de  admissibilidade  da  presente  impugnação  cumpre
verificar o Edital de Licitação acerca do tema.

10.1. 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.

11.5.1. Os instrumentos de que tratam este subitem
(impugnações,  recursos  ou  contrarrazões)  deverão
ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos  em  lei  e  neste  edital  e  ainda,
observando-se em todo caso o horário de expediente
deste  Órgão,  ou  seja,  dias  úteis  (de  segunda  a
sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade.

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  no  caso  de
Licitações Públicas as impugnações e recursos administrativos
devem  preencher  certos  requisitos  de  admissibilidade,
destacando-se entre eles a tempestividade e a habilitação legal
para tanto (poderes para representar), sob pena de não serem
recebidos.

In  casu,  a presente  impugnação  foi  encaminhada
para o e-mail informado no edital, em 05/07/2019 às 16h:04min.
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(Horário local), portanto,  INTEMPESTIVO, no horário depois do
expediente desta SML, fora do prazo legal. 

A data da sessão de abertura está designada para o
dia 09/07/2019 às 09hs:30Min.(DF), vejamos no Art. 110 da Lei
8.666/93;

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei,
excluir-se-á  o  dia  do  início  e  incluir-se-á  o  do
vencimento,  e  considerar-se-ão  os  dias  consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

Parágrafo  único.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos
referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na
entidade.

Portanto, na contagem acima explicitado, o último
dia  para  a  impugnação,  seria  dia  05/07/2019  até  as  14:00hs
horário de Brasília(DF).

Desta forma, não preenchido os requisitos  minemos
exigido no instrumento convocatório,  DECIDO  por não ACOLHER o
presente esclarecimento.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, com fulcro no item 10.31 do Edital
de Licitação, decido por  NÃO CONHECER DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO.
Informamos  ainda,  que  a  data  da  realização  do  certame
licitatório permanece inalterada, ou seja, será realizada no
dia 09 de julho de 2019, às 09hs:30Min. (horário de Brasília),
nas mesmas formas definidas no Edital. 

Porto Velho, 08 de julho de 2019.

LIDIANE SALES GAMA MORAIS
Pregoeira/SML

110.3. 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;
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