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

Proc. 02.00325/2017

Fls. ________
Visto: ______

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de resposta à impugnação apresentada em face do  Edital
do  Pregão  Eletrônico  n.  134/2018/SML,  deflagrado  nos  autos  do  Processo
Administrativo n.  02.00325/2017, que tem por  objeto  resumido  o Registro de
Preços  para  eventual  Aquisição  de  Massa  Asfáltica  Tipo  C.B.U.Q  (Concreto
Usinado a Quente), interposta pela Empresa URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A,
Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ sob n. 05.899.864/0001-00,
sediada na Rua Adib Auda, n. 35, Conj. 402, Jardim Lambreta, São Paulo –SP,
fls. 533 a 567, com filial na Cidade de Porto Velho. 

I.     DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

Preliminarmente,  antes  de  adentrar  ao  mérito,  em  atenção  aos
princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório é necessário
verificar se a presente impugnação atende aos requisitos de admissibilidade. O
Edital  Republicado,  coadunando  com  a  legislação  regente,  versa  sobre  as
impugnações no item 11, de onde se extrai os trechos que interessam à matéria:

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor
impugnação  em  face  do  instrumento  convocatório,  por  meio
eletrônico,  mediante  envio  de  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com  ;  
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de
até  24  (vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as
providências dela decorrentes;
(…) 
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;
(…) 
11.5.  As impugnações, recursos administrativos e contrarrazões de
recursos  tratados  neste  Edital  deverão  ser  encaminhados  ao
Pregoeiro(a)  da  Superintendência  Municipal  de  Licitações
responsável  pela  condução  do  processo,  o  qual  deverá  receber,
analisar e decidi-los, no âmbito de suas competências.
11.5.1. Os instrumentos de que tratam o subitem 11.5 (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, o  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.

No caso, observa-se que a impugnação foi interposta por advogado
constituído pela Empresa impugnante, conforme Procuração encaminhada junto à
peça  impugnatória,  que  foi  remetida  por  e-mail  a  está  Superintendência  às
16h15min do dia 07.05.2019. 

Em vista da data de abertura da Licitação, designada para o dia
09.05.2019, resta evidenciado que a impugnação ora analisada é intempestiva em
razão de não ter cumprido as disposições contidas nos itens 11.1. e 11.5.1 e,
portanto, não deve ser recebida e analisada na forma de impugnação, em estrita
obediência aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento
convocatório. 
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Nada obstante  a intempestividade, não há impedimento  quanto à
análise  do  mérito  da  questão,  uma vez  que o  direito à  petição é  garantia
constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XXXIV1 da Constituição Federal. 

Forçoso  contextualizar  as  circunstâncias  que  permeiam  o
procedimento licitatório, sendo que o Edital de Licitação ora impugnado foi
divulgado inicialmente em  07.11.2018  e, após ter sido impugnado por diversas
empresas na via administrativa, inclusive pela Empresa  URBENER URBANIZAÇÃO E
ENERGIA  S/A,  que  também  apresentou  “comunicado  de  irregularidade”  junto  ao
Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia,  foram  promovidas  adequações  nas
especificações  técnicas  dos  materiais  licitados  entre  outras  alterações  no
Edital, que atualmente encontra-se em sua segunda Republicação. A fase externa
da Licitação, portanto, já ultrapassa os seis meses sem que fosse possível
concluir o procedimento licitatório. 

No mérito, constata-se que  a redação do item impugnado (12.3.5)
consta sem qualquer modificação desde a primeira divulgação do Edital, que teve
seus Avisos publicados inicialmente em 07.11.2018 e, a despeito das alegações
ora  analisadas,  a  Empresa  impugnante, como  mencionado  acima  já  ofertou
impugnação ao Edital de Licitação, sendo silente sobre a matéria ora impugnada.

 A  propósito,  os  pleitos  iniciais  da  impugnante  foram
parcialmente atendidos pela Secretaria requisitante dos serviços, que promoveu
a  complementação  das  especificações  técnicas  dos  produtos  licitados  nestes
autos, o que foi feito também por determinação do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia nos autos do Processo n. 3823/2018, deflagrado por aquela Corte em
razão de comunicado de irregularidade apresentado pela ora impugnante.  

 
Não se olvida da existência de previsão legal e editalícia que

autorize a presente impugnação, no entanto, é de se estranhar que a questão ora
aventada não tenha sido objeto de apontamento pela Empresa naquela oportunidade
e, somente agora, na eminência da abertura das propostas após duas Suspensões
no  procedimento  licitatório,  depois  de  mais  de  seis  meses  da  primeira
divulgação do Edital, a Empresa insurja-se contra a redação do subitem 12.3.5.
do instrumento convocatório, requerendo nova Suspensão do certame, ao que tudo
indica  admoestando  novamente  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia,
conforme se extrai da peça impugnatória ora analisadas. 

Em que pese a impugnante ter alegado que as disposições trazidas
no item impugnado teriam o condão de macular o edital de vício a ponto de
exigir a Suspensão do certame, observo que aludido dispositivo diz respeito
exclusivamente ao prazo e forma de convocação  das licitantes adjudicatárias
para  assinatura  da  Ata,  bem  como,  não  contraria  os  demais  positivos
editalícios, em especial os que constam da minuta da Ata de Registro de Preços
a ser firmada pelas partes após a homologação do certame. 

Analisando o quanto aventado pela impugnante, verifica-se que o
Edital de Licitação não veda  o  reequilíbrio econômico-financeiro dos preços
registrados na Ata decorrente desta Licitação, estando em perfeita consonância
com o Decreto Municipal n. 15.402/2018, que Regulamenta o Sistema de Registro
de Preços no âmbito do Município de Porto Velho. 

1  XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso
de poder;
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Na verdade, consta do Edital a expressa previsão de possibilidade
de  alteração  dos  preços  registrados,  conforme  disposto  no  subitem  4.1.  da
aludida Minuta de Ata de Registro de Preços, Anexo VII do Edital de Licitação,
de onde se extrai que “os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão
inalteráveis durante todo o período de vigência desta,  ressalvados os casos
excepcionais que permitam o procedimento de revisão ou redução previstos no
Capítulo IX, Seção I do Decreto Municipal nº 15.402/2018, sempre obedecidas as
determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.”

Prosseguindo sobre o tema, a mesma Minuta de Ata de Registro de
Preços previu a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços
registrados, mediante revisão dos valores da seguinte forma:  

5.2.  Quando  o  preço  de  mercado  se  tornar  superior  aos  preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados;
II. Convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual
oportunidade de negociação.
5.2.1. Não havendo êxito nas negociações, bem como, não incidindo a
hipótese prevista no inciso II, o órgão gerenciador deverá proceder
à  revogação  do  item  da Ata  de  Registro  de  Preços,  adotando  as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.3. Na  hipótese  prevista  nos  itens  5.2  e  5.2.1,  será
excepcionalmente admitida a revisão de preços, quando tratar-se de
produtos cujo preço médio de mercado for obtido em tabelas oficiais
publicamente reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder
público, depois de cumprido o disposto no inciso II do item 5.2.1.
5.3.1. A  revisão  de  preços prevista  no  item  5.3,  poderá  ser
efetivada  mediante  requerimento  do  detentor  da  ARP,  que  deverá
fazê-lo antes do pedido de fornecimento e, deverá instruir o pedido
com a documentação probatória de majoração do preço do mercado e a
oneração  de  custos,  devendo  ser  obedecido  os  seguintes
procedimentos:
I.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  órgão  gerenciador,
Requerimento  solicitando  a  revisão  de  Preços  devidamente
justificado  e  instruído  com  documentos  capazes  de  evidenciar  o
surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações
inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou
serviço no mercado atual, valendo-se de, por exemplo, notas fiscais
antigas e recentes, lista de preços de fabricantes, comprovantes de
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do
órgão gerenciador, ou ainda, tabelas Oficias ou atos de emanados do
Poder Público que comprovem a onerosidade.
II. Após a entrega de documentos por parte do fornecedor, conforme
disposto no inciso I,  o órgão gerenciador através da Divisão de
Reequilíbrio  e  Análise  de  Preços,  realizará  ampla  pesquisa  de
marcado  junto,  a  no  mínimo  3  (três)  fornecedores  do  ramo  da
atividade, moldes do que dispõe o inciso I do Art. 6º deste Decreto
Municipal  nº  15.402/2018,  bem  como  com  a  conferência  das
documentações, com vistas a verificação da ocorrência da majoração
alegada pelo detentor da ARP.
5.4. O  Requerimento  de  Revisão  de  preços  será  apreciado  pela
Divisão  de  Controle  de  Reequilíbrio  e  Análise  de  Preços,  e
posteriormente submetido à Superintendente Municipal de Gestão de
Gastos Públicos – SGP, para eventual homologação.

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão.

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.80-022 - Porto Velho/RO

TM
3



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

Proc. 02.00325/2017

Fls. ________
Visto: ______

5.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento
dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de
Preços,  sob pena  de aplicação  das  sanções  estabelecidas  no  ato
convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente.
5.6. Confirmada  a  veracidade  das  alegações  do  fornecedor  e
deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, a Revisão de Preços
requerida, deverá ser providenciada a publicação da alteração da
Ata  de  Registro  de  Preços  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  de
Rondônia (AROM), para fins de validade do novo preço registrado.
5.7. No caso de indeferimento do Pedido de Revisão, poderá o Órgão
Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada.
5.8.  Se  liberado  o  primeiro  Detentor  da  Ata,  poderá  Órgão
Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes,
respeitada a ordem classificatória do cadastro de reserva ou ordem
de classificação original subsidiariamente, para fins de negociação
dos preços registrados. (destaques meus)

Ante ao exposto, considerando que o Edital de Licitação está em
estrita  consonância  com  o  que  dispõe  o  Decreto  Municipal  n.  15.402/2018,
demonstrada a existência de previsão no Edital de Licitação de revisão do valor
inicialmente pactuado em Ata, desde que observado o disposto no Edital e na
legislação  de  regência,  resta    evidenciada  a  improcedência  da  alegação  de  
ilegalidade do me  ncionado subitem 12.3.5. do Edital impugnado.  

Por fim, observo que a matéria tratada (reequilíbrio econômico-
financeiro) é atinente à fase posterior ao procedimento licitatório, de forma
que não há motivos que autorizem a Suspensão do certame para eventual correção
quanto ao tema, que está previsto no Edital conforme Regulamento do SRP, sendo
mister destacar a existência de risco iminente de suspensão total dos serviços
públicos a serem executados com os materiais decorrentes desta Licitação, já
que a Administração vem tentando concluir a fase externa da Licitação há mais
de seis meses.

II. DA DECISÃO

Ante ao exposto, com fulcro na legislação aplicável e no Edital
de Licitação, decido  NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO ofertada ela Empresa  URBENER
URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, por não preencher os requisitos de admissibilidade,
em especial quanto à tempestividade, destacando-se também que não se verifica
procedência  nos  fatos  alegados  pela  impugnante,  conforme  motivação  acima
exposta. 

Por  fim,  dando  os  devidos  encaminhamentos,  decido  remeter  a
presente resposta à impugnante e divulgá-la, juntamente a peça impugnatório no
Portal da Prefeitura de Porto Velho e no Sistema Licitações-e para ciência de
todos os interessados. Informo que, para o atendimento ao legítimo interesse
público, fica mantida a data de abertura do certame licitatório, ou seja, dia
09.05.2019, às 10h (hora do DF). 

 Porto Velho, 08 de Maio de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
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