
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 08.00494/2017
Pregão Eletrônico n. 015/2018 SRP nº 014/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE  CONSUMO  (ENVELOPES  PERSONALIZADOS),  visando  atender  à
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Trata  o  presente  de  resposta  a  IMPUGNAÇÃO
apresentada pela Empresa RODA VIVA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA
EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua:
MIGUEL CHAKIAN, 328 “A”, Bairro Roque, inscrita no CNPJ sob n.
07.161.584/0001-26,  encaminhada por meio eletrônico para esta
Superintendencia Municipal de Licitação - Sml, que procedeu ao
julgamento da Impugnação, interposta, contra os termos do Edital
do Pregão Eletrônico SRP nº 16/2013, informando o que se segue:

1. DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO  

Visto que a impugnação foi enviada por e-mail pela
empresa e se deu no dia 01/03/2018 às 15:37, porém sem o devido
registro do documento, de acordo com os subitens a saber: 

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  .

11.5. Os recursos e contrarrazões, bem como impugnação,
deverão  ser  protocolados  junto  à  Superintendência
Municipal de Licitações, em dias úteis, no horário de
Segunda à Sexta-Feira das 8h às 14h, e ainda, remetidos
ao e-mail:   pregoes.sml@gmail.com  , respeitados os prazos
definidos neste edital, o qual deverá receber, decidir
os  recursos,  encaminhando  a  autoridade  competente
quando mantiver sua decisão.

Diante do exposto, o presente pedido de impugnação
é INTEMPESTIVO.
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Porém,  para  evitar  possíveis  vícios  ou
ilegalidades,  o  conteúdo  do  pedido  foi analisado.

2. DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNANTE

Intenta, a Impugnante, averbar o instrumento impugnatório ao
Edital em apreço:

“II.2.1-Da  ausência  de  quantitativos  reais  a  serem
solicitados  –  ferramenta  indispensável  para
levantamento de custos de materiais gráficos – afronta
à economicidade

Vislumbra-se  nos  Anexos  I  do  Edital  e  do  Termo  de
Referência, a especificação, bem como a quantidade do
material licitado, todavia, sem uma estimativa mínima
de tiragem por pedido, torna inviável a participação de
diversas  empresas,  como  a  impugnante  –  detentora  de
parque  gráfico  com  equipamentos  de  ponta  repleto  de
máquinas e equipamentos com tecnologia alemã e japonesa
que atende o Estado de Rondônia e Estados vizinhos –
considerando  que  o  quantitativo  de  materiais  é
ferramenta indispensável para levantamento de custos. 

Não é possível programar-se e ofertar o menor preço se
não  há  parâmetros  para  embasamento  de  sua  proposta.
Como  adimplir  o  contrato  de  entrega  parcelada  de
materiais, pelo prazo de 12 meses, de acordo com a
necessidade da Contratante se não há delineamento de
quantitativos mínimos e máximos? 

Tratando-se de material gráfico é oportuno ressaltar
que as quantidades mínimas ou a quantidade real, assim
como  as  medidas  de  referência,  são  condições
imprescindíveis  para  elaboração  do  menor  preço  pelo
participante interessado no procedimento licitatório.
Sem tais informações, não há a menor possibilidade de
participação  no  certame  sem  colocar  ‘em  cheque’  a
estrutura  econômico-financeira  da  empresa,  visto  que
para  material  gráfico  o  preço  do  produto  varia  de
acordo  com  a  quantidade  exigida.  Não  se  trata  de
material  já  produzido  e  disponível  no  mercado
nacional.” 
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3. DO JULGAMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

Antes de adentrar ao mérito impende refrisar que
os  procedimentos  licitatórios  são  regidos  pelos  Princípios
Gerais  aplicáveis  à  Administração  Pública  e  os  que  lhe  são
específicos. 

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  dos

procedimento licitatório são delimitados 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 tem por objetivo a competição em busca
de proposta mais vantajosa para a Administração. 

Por este motivo não se pode pressupor a ampliação
desmedida da isonomia numa licitação, sem mensurar o risco de,
ao final, resultar a licitação numa contratação que não serve
aos propósitos da Administração ou que de alguma forma gere
prestação de serviços inadequados ou fornecimento de bens que
não possuam desempenho e qualidade minimamente aceitáveis. 

Destarte,  considerando  que  a  necessidade  da
Administração prescinde a descrição e o quantitativo do objeto,
o  qual  foi  delimitado  pelo  setor  técnico  com  conhecimento
técnico e empírico para tanto, ante a especificidade técnica do
material  e aos seus QUANTITATIVOS, esta Pregoeira,  agindo com
zelo  e  prudência que  o  caso  requer,  para  fins  de  formar
convicção para o julgamento da impugnação ora analisada,  e em
resposta aduz: 

Trata se de Sistema de Registro de Preço/SRP.

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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Vejamos do que se trata o Sistema de Registro de
Preços de acordo com o Decreto nº 7.829 de 23/01/2013, art: 2º,
I define SRP:

Art.  2  º   Para  os  efeitos  deste  Decreto,  são  adotadas  as  seguintes
definições:

I  -  Sistema  de  Registro  de  Preços  -  conjunto  de  procedimentos  para
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de
bens, para contratações futuras;

Cabimento Decreto nº 7.829 de 23/01/2013, art: 3º
e seus incisos:

Art. 3  º   O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade
de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas  ou  contratação  de  serviços  remunerados  por  unidade  de
medida ou em regime de tarefa;

III  -  quando for  conveniente  a  aquisição de  bens ou a contratação de
serviços  para  atendimento  a  mais  de  um  órgão  ou  entidade,  ou  a
programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente
o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Como  arguido  anteriormente,  a  Administração
Pública seleciona, baseada nos seus Princípios balizadores a
proposta mais vantajosa e a que atenderá melhor o interesse
publico. Expondo na forma do processo licitatório vinculado ao
Edital. 

4. DA DECISÃO

Diante do acima exposto, ANTE A INTEMPESTIVIDADE
DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO E PRINCIPALMENTE PELA FALTA DE SUBSÍDIO
JURÍDICO  NEGAMOS  PROVIMENTO  AOS  PLEITOS  INTERPOSTOS  PELA
EMPRESA RODA VIVA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA EIRELI, MANTENDO-
SE A ABERTURA DA LICITAÇÃO DE MODO A RESGUARDAR O INTERESSE
PÚBLICO  QUE  SE ENCONTRA AMPARADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO,
RESPEITANDO TODAS AS EXIGÊNCIAS E PRINCÍPIOS LEGAIS.
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Porto Velho, 05 de março de 2018. 

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira/SML

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Calama, nº 2508, Bairro: Liberdade

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

VÂNIA
5


