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

Processo: 10.02.0039/2017 
Concorrência n. 003/2018 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DE INFRAESTRUTURA DE
RUAS DA ZONA LESTE – PROJETO VEREDAS . 

RECONSIDERAÇÃO À IMPUGNAÇÃO

Trata-se reconsideração à impugnação interposta pela Empresa CSF
COMERCIO E  SERVIÇOS EMPRESARIAIS  EIRELI, CNPJ:  02.977.954/0001-84,
aos  termos  do  Edital  da  Concorrência  n.  003/2018,  deflagrado  no
processo administrativo n. 10.02.0039/2017, cujo objeto resumido é
Contratação  De  Empresa  Especializada  Em  Obras  E  Serviços  De
Engenharia Para Execução Da Obra Remanescente De Infraestrutura De
Ruas  Da  Zona  Leste  –  Projeto  Veredas,  pelos  fatos  e  fundamentos
aduzidos na peça impugnatória. 

Ocorre  que  no  julgamento  inicial  a  data  da  licitação  seria
28.05.18  logo  não  haveria  como  conhecer  da  impugnação  por
intempestividade, contudo, tendo a vista a greve dos caminhoneiros
que  ocorreu  justamente  neste  período  a  comissão  entendeu  melhor
alterar a data de abertura para o dia 19.06.18, logo, não poderia ser
considerada intempestiva a impugnação apresentada em 23.05.18.

Muito embora a presente impugnação foi considerada tempestiva em
reanalise não houve alteração do mérito do recurso pelos fundamentos
antes expostos.

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.
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Inicialmente Compulsando os documentos protocolados nesta SML,
infere-se  que  a  impugnação  ora  analisada  atende  ao  requisito  de
tempestividade, pois, pois tal impugnação foi recebida às 13h00min do
dia  23.05.2018,  e  a  data  de  abertura  foi  alterada  para  o  dia
19.06.18.

No mérito, a irresignação da impugnante versa exclusivamente
quanto à “detectamos que na planilha ora elaborada, foi utilizada por
muitas vezes C1,C2 e etc, ou Seja, composições criadas por este ente
licitante, no entanto não apresentadas”.

DO MÉRITO 

Já  no  primeiro  questionamento,  quanto  as  composições
supostamente “ocultadas”, já se verifica o mero caráter protelatório
do expediente trazido, posto que, esta comissão disponibilizou TODAS
as composições a todos os interessados, tanto mediante o compulsar
dos autos com a cópia da mídia digital, quanto a TODOS interessados
com  acesso  à  internet  em  arquivo  na  plataforma  Google  Drive,  no
endereço aberto para Download

Não é demais lembrar que as composições citadas “C1,C2 e etc”,
constam do arquivo denominado “02 COMP-COT-BDI-VEREDAS-CA-2017.06.30”
que  está  localizado  na  pasta  “Orçamentos”,  onde  se  encontram
composições do item C1 – Administração Local da Obra, até C28  - Área
de Vivência – Almoxarifado e refeitório.

Ou Seja, o interessado não teve sequer o trabalho de consultar o
processo disponível pelos últimos 27 (vinte e sete dias) nesta SML –
onde esta a mídia para cópia -, e não sendo o bastante, também não
teve o cuidado de acessar o site desta municipalidade, onde  também
poderia obter estas planilhas on-line, sem sair da empresa.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, com fulcro no item 8 do Edital de Licitação,
decido  CONHECER  DA  PRESENTE  IMPUGNAÇÃO,  PARA  NO  MÉRITO  JULGA-LÁ
IMPROCEDENTE,  considerando  que  todas  as  informações  supostamente
“omitidas” constam do processo administrativo disponibilizado tanto
para consulta local quanto para download a qualquer interessado.

Porto Velho, 04 de junho de 2018.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 
Presidente da CPL-Obras 
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