
                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
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Processo: 02.00328/2017 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2018/SML/PVH, MENOR

PREÇO.

Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

CASCALHO LATERÍTICO, visando atender  as necessidades da

Administração Pública Direta e Indireta do Município de

Porto Velho, em especial às Secretarias Municipais SUOP,

SEMUSB  E  SEMAGRIC,  conforme  especificações  técnicas,

unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste

Edital,

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa

Base Solida Eireli, CNPJ n. 05.968.144/0001-50, segundo

informa  o  endereço  para  contato  na  avenida  Alexandre

Guimarães,  Bairro  Agenor  de  Carvalho  nesta  Capital  do

Estado de Rondônia, CEP. 76.820-209, representada pelo seu

sócio administrador Paulo César Honorato Azevedo, CPF. Nº

197.897.341-15, residente á avenida  Amazonas 6030, Bairro

Tiradentes  nesta  Capital,  vem,  perante  a  essa

Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,

“apresentar  IMPUGNAÇÃO  AO  EDITAL  PE  047/2018”  com

sustentação nº §2º do art. 41 da lei 8.666/93 aplicável

por força do art. 9º da lei federal nº 10.520/2002 e do

art.  18  do  Decreto  Federal  nº  5.450/2005  e  do  11.1  e

11.1.1 do edital em epígrafe e também pelos fundamentos

que serão apresentados nesta peça.

I - DA TEMPESTIVIDADE

A presente Impugnação encontra - se tempestiva

conforme  dispõe  o  edital,  no  item  11.1  do  instrumento

convocatório Até 02 (dois) dias antes da data fixada para

abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou

jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório.
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11.1. Até o dia ____, 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.

II -  DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Para  verificação  dos  requisitos  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,

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  .

(…)

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;

In casu, a presente impugnação foi encaminhada

para  o  e-mail  informado  no  edital,  em  03.05.2018  ás

13hs:27Min.(Horário  Local)  tempestivamente,  porém  sem

legitimidade,  ou  seja,  não  foi  anexado  documentos  que

comprove que o senhor Paulo César Honorato Azevedo, tenha

poderes  de  legítimo  para  representa-lo,  os  quais

documentos seriam  Registro comercial, no caso de empresa

individual,  ou  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato

social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,

acompanhado  de  documento  de  eleição  de  seus

administradores.  No  caso  de  alterações  será  admitido  o
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estatuto ou o contrato consolidado; 

Desta  forma,  não  preenchido  pressupostos

mínimos de admissibilidade, prejudicando o conhecimento,

acolhimento da citada impugnação.

No caso vertente, merece destaque o juízo de

admissibilidade  no  exposto  e  sacramentado  nos  Acórdãos

1.788/03, 339/2010, 1.148/14- TCU, ambos do Plenário, onde

ficam  mais  que  cristalino  os  pressupostos  para

aceitabilidade de recursos/impugnações nas recomendações;

“Orientes  seus  pregoeiros,  ao  procederem  ao

juízo de admissibilidades intenções de pelos

licitantes  nas  sessões  públicas(pregão

eletrônico  ou  presencial),  que  busquem

verificar  tão  somente  a  presença  dos

pressupostos recursais, ou seja, sucumbência,

tempestividade  legitimidade,  interesse  e

motivação,  abstendo-se  de  analisar,  de

antemão,  o  mérito  do  recurso”.  Acórdãos

1.788/03,  339/2010,  1.148/14-  TCU,  ambos  do

Plenário.

III - DA CONCLUSÃO

Diante do  acima exposto,  decide-se pela  não

apreciação  do  mérito  da  impugnação  em  tela.  Informamos

ainda, que a data da realização do certame licitatório

permanece inalterada, ou seja, será realizada no dia 11 de

maio de 2018, às 09hs:30Min. horas (horário de Brasília),

nas mesmas formas definidas no Edital. 

Porto Velho, 04 de maio de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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