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   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de julgamento de impugnação interposta pela Empresa
ATACADISTA  BRASIL  CENTRAL  DE  PRODUTOS  E  EQUIPAMENTOS  EIRELI-EPP,  Pessoa
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.  27.477.776/001-53,  em
face do Edital do Pregão Eletrônico n. 008/2019/SML, deflagrado nos autos do
Processo Administrativo n.  02.00431/2018, que tem por objeto o  REGISTRO DE
PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COMPRESSAS CAMPO
OPERATÓRIO,  COMPRESSA  DE  GAZE  E  ESTÉRIL  E  NÃO  ESTÉRIL), conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital e seus
Anexos. 

No  mérito,  os  argumentos  que  motivam  a  impugnação  estão
descritos  na  peça  impugnatória,  a  qual  decido  dar  publicidade  no  link
relativo  ao  aludido  Pregão  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho  e  no
Sistema Licitações, para ciência de todos os interessados. 

1.  DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  compete  ao  Pregoeiro,  na
condição de responsável pela condução do processo administrativo, ao receber
impugnações,  exercer  juízo  de  admissibilidade,  nos  estritos  termos  da
legislação e de acordo com o que estiver estabelecido no Edital de Licitação.

No  presente  feito,  infere-se  desde  logo  que  a  impugnação
analisada é intempestiva, porquanto encaminhada fora do prazo estabelecido no
instrumento convocatório, uma vez que, de acordo com o disposto no Edital,
qualquer licitante poderá encaminhar suas razões de impugnações em face dos
termos do instrumento convocatório ao e-mail desta SML em até 2 (dois) dias
úteis antes  da  data fixada  para abertura  das  propostas, conforme  subitem
11.1:

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;

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo
de  até  24  (vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as
providências dela descorrentes; 

 Ainda  sobre os prazos, resta  estabelecido no Edital que  a
contagem dos  prazos  levará em  consideração o  horário  de funcionamento  da
Superintendência Municipal de Licitações, a SML, tal como restou estabelecido
no subitens 11.5 e 11.5.1, que transcrevo: 

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 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.
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No caso, a Impugnante encaminhou e-mail a esta Superintendência
em 12.02.2019, às 17h26min, conforme comprovado por meio do e-mail enviado,
que foi juntado aos autos em conjunto com a peça impugnatória e, portanto,
mais  de  3h  após  o  encerramento  do  expediente  desta  Superintendência,  no
último  dia  possível  para  impugnar,  o  que  inviabiliza  o  recebimento  da
presente impugnante, por não ter atendido ao requisito da tempestividade. 

Desta  forma,  estando  ausentes  requisitos  de  admissibilidade,
visando garantir a legalidade dos atos praticados no certame e, por força do
Princípio da Legalidade, insculpido no art. 37 da CF/88 e no Princípio da
Vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º e caput do art.
41 da Lei n. 8.666/93, decido responder à impugnante, no exercício de direito
de petição e não como impugnação. 

Pois bem. Submetidos os argumentos à Secretaria requisitante
dos serviços, cuja manifestação encontra-se autuada, a questão foi respondida
como segue: 

Em  resposta  a  impugnação  apresentada  pela  empresa
ATACADISTA BRASIL CENTRAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
–  EPP,  permanecemos  com  a  especificação  contida  neste
Edital,  uma  vez  que  tal  alteração  pode  restringir  a
competitividade,  resguardando  o  princípio  da  isonomia,
conforme art. 3º da lei 8.666/93. Ademais, outros editais
já licitaram  com a mesma  especificação deste Edital  com
sucesso, a exemplo o edital nº 81/2017/SUPEL/RO. 

Ante  ao  exposto,  considerando  que,  segundo  a  Secretaria
Municipal de  Saúde  o atendimento  ao quanto  impugnado  poderia acarretar  a
restrição indevida de licitantes e ainda, em razão de já contar, nesta data,
com mais 18 (dezoito) propostas cadastradas no Sistema Licitações-e para os
lotes em comento, decido informar à Licitante à manutenção dos termos do
Edital impugnado e dar publicidade à peça impugnatória e a presente resposta,
para ciência de todos os interessados. 

2. DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  fundamento  na  legislação  aplicável,  em
atenção  ao  quanto  estabelecido  no  Edital  de  Licitação,  NÃO  CONHEÇO da
presente  IMPUGNAÇÃO, por não preencher os requisitos de admissibilidade, em
especial  quanto  à  tempestividade  e,  com  base  nas  informações  trazidas  a
efeito pela Secretaria Municipal de Saúde, órgão requisitante dos materiais
licitados  nestes  autos,  decido  comunicar  a  impugnante  que  permanece
inalterado o Edital de Licitação, inclusive quanto à data de abertura do
certame. 

Ressalto,  por  fim,  que  considerando  que  ainda  encontra-se
aberto o acolhimento de proposta, nada obsta que a mesma apresente oferta com
o seu produto, desde que o mesmo atenda às especificações técnicas mínimas
exigidas em Edital. 

Porto Velho, 13 de Fevereiro de 2019. 

TATIANE MARIANO
Pregoeira - SML
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