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

RESPOSTA DE IMPGNAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 – SRP 005/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017

PROCESSO Nº 07.00028/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição de Tubos de

Concreto,  visando atender  as  necessidades  da  Administração

Pública  Direta  e  Indireta  do  Município  de  Porto  Velho,  em

especial  a  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  Urbana  e

Serviços  Básico  -  SEMISB, conforme  especificações  técnicas,

unidades  e  quantidades  definidas  nos  Anexos  I  e  II  deste

Edital, os quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos

licitantes quando da elaboração de suas propostas.

A empresa A  CNE Engenharia e Construções Ltda, Inscrita no

CNPJ 19.987.177/0001-95, com sede à Rua Anysio Compasso Km

1,5,  S/N,  Bairro  Aponiã-Porto  Velho/RO,  com  Velho/RO,  por

intermédio  de  seu  representante  legal  adiante  assinado,

encaminhou e-mail em 08/05/2017, ás 12:02hs(horário local), ás

13:00hs(horário  de  Brasília-DF),  para  o  e-mail

prgoeiros.sml@gmail.com

Impugnando  o  edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  005/2017

Impugnação endereçada o Pregoeiro abaixo assinado.

O Pregoeiro ora designada em face dos termos da impugnação em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Os subitens 10.1 e 10.1.1 do edital assim determina:
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10.1 - 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 Eletrônico;

10.1.1. Caberá  ao  Pregoeiro  decidir  sobre  a
impugnação, no prazo de até vinte e quatro (24)
horas;

Assim como o Art. 17 do Decreto Municipal nº 10.300/06 que
dispõem:

Art. 17. Até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, qual-
quer pessoa poderá impugnar o ato convocatório
do pregão, na forma eletrônica. 

Acolho  a  referida  impugnação  visto  que  interposta

tempestivamente,  razão  pela  qual,  passamos  a  análise  dos

fatos.

II -   PRELIMINARES

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que a minuta de edital do

certame em questão, se encontra dentro do mais perfeito conso-

nância  com  os  Princípios  Constitucionais  da  Legalidade,  da

Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência

assim como em pleno atendimento ao art. 3º da Lei 8.666/93 e

art. 3º da Lei 10.320/2002 e demais princípios norteadores dos

procedimentos licitatórios, e por fim, devidamente examinada e

aprovada pela Procuradoria Geral do Município - PGM, conforme

Art. 38, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93;

Art.  38.  O  procedimento  da  licitação
será  iniciado  com  a  abertura  de
processo  administrativo,  devidamente
autuado,  protocolado  e  numerado,
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contendo  a  autorização  respectiva,  a
indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao
qual serão juntados oportunamente:

Parágrafo único. As minutas de editais

de licitação, bem como as dos contra-

tos, acordos, convênios ou ajustes de-

vem ser previamente examinadas e apro-

vadas por assessoria jurídica da Admi-

nistração.  (Redação dada pela Lei nº

8.883, de 1994)

Assim como as informações necessárias a serem enviada a Corte

de Cantas de Rondônia, em atendimento a Instrução Normativa

Instrução Normativa n. 25/TCE-RO/2009 já foram encaminhadas;

“Art.1º Para os fins do que dispõe o

artigo 38, I,”b”, da Lei  Complementar

n.

154/96, c/c o artigo 113,  “caput”, e

§  2º, da Lei Federal n. 8.666/93, as

unidades  jurisdicionadas  sujeitas  às

normas  de  licitação  disponibilizarão

eletronicamente ao Tribunal de Contas,

por meio de módulo próprio da plata-

forma do Sistema Integrado de Gestão e

Auditoria Pública  –  SIGAP, os edi-

tais de licitação e os atos de dispen-

sa ou inexigibilidade de licitação en-

volvendo recursos próprios do Estado

ou dos Municípios, na mesma data de
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sua publicação, cujo valor seja igual

ou superior a 

R$  650.000,00  (seiscentos e cinquen-

ta mil reais), em se tratando de com-

pras e serviços, ou igual ou superior

a R$ 1.500.000,00 (um milhão e qui-

nhentos mil reais), quando se tratar

de  obras  e  serviços  de  engenharia.”

(NR)

III. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

2.1. Impugnação interposta tempestivamente pela empresa CNE 

Engenharia e Construções Ltda, Inscrita no CNPJ 

19.987.177/0001-95,Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

fundamento nos artigos 5º, XXXIV e LV, “a”, e 37, ambos da 

Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com

as determinações contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, mais precisamente o artigo 41, §§ 1º, 2º e 3º,

Assim, sendo a impugnante, parte interessada por fazer parte

do processo licitatório, encontra amparo legal para fazê-lo,

amparado os princípios constitucionais vigentes.

2. DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A PRESENTE IMPUGNAÇÃO

Trata-se de Licitação que será realizada na modalidade

Pregão  Eletrônico,  onde  a  Fundamentação  Legal  prevista  na

Constituição Federal em seu artigo 37,Inciso XXI, determina

que  a  Administração  Pública  obedecerá  aos  princípios  de

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
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eficiência  e  também  respeitando  a  igualdade  e  condições

efetivas das propostas, nos termos da lei.

Conforme segue abaixo a:

 prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste  artigo  e,  em  particular,  à  seguinte
sequência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.
§  1º  A  realização  de  cada  etapa  será
obrigatoriamente precedida da conclusão
anteriores,  e  aprovação,  pela  autoridade
competente, dos trabalhos relativo Art. 7º As
licitações para a execução de obras e para a s
às  à  exceção  do  projeto  executivo,  o  qual
poderá ser desenvolvido concomitantemente com
a  execução  das  obras  e  serviços,  desde  que
também autorizado pela Administração.
§ 2º As obras e serviços somente poderão ser
licitados quando:
I  -  houver  projeto  básico  aprovado  pela
autoridade competente e disponível para exame
dos  interessados  em  participar  do  processo
licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus
custos unitários;

Não  encontramos  no  ANEXO  II  qual  foi  a  referência  ou

composição que os egrégios julgadores tiveram como base para

elaboração do preço máximo que os licitantes deverão ofertar

nos  tubos,  é  necessário  a  utilização  de  uma  referência  de

preço ou composições que embasaram a comissão para que fosse

elaborado o anexo em epigrafe.

2. CONCLUSÃO

Dado exposto, em que pese o respeito do impugnante por

esta Comissão de Licitação, insurge-se o impugnante, almejando

a IMPUGNAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/201, a fim de que
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seja retificado com vistas a sua adequação aos preceitos da

Lei nº 8.666/93 e demais normas norteadoras do certame que

envie ao Tribunal de contas do Estado de Rondônia para que o

mesmo se posicione em relação as irregularidades do edital.

Nestes termos, pede deferimento. 
Porto Velho, 08 de Maio de 2017.

Anemilton Do Nascimento Leite
CPF 378.919.014-49
CREA 4963D/RO
Sócio Proprietário

V. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
 
Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da 

referida impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi 

interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma,

o Decreto 10.300/06, em seu artigo Art. 17. que dispõem; 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato 
convocatório do pregão, na forma 
eletrônica.

O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, 

pregoes.sml@gmail.com sua impugnação a Superintendência 

Municipal de Licitações – SML, em 08/05/2017 e protocolado na 

mesma data no balcão deste SML, 28/11/2016, ás 12:33hs(horário

local), á  08:31hs(horário de Brasília), portanto, merece ter 

seu mérito analisado, já que atentou para os prazos 

estabelecidos nas normas regulamentares.
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Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que a minuta de edital do 

certame em questão, foi devidamente examinada e aprovada pela 

Procuradoria Geral do Município - PGM, conforme Art. 38, 

Parágrafo único da Lei nº 8.666/93, in verbis;

Art.  38.  O  procedimento  da  licitação
será  iniciado  com  a  abertura  de
processo  administrativo,  devidamente
autuado,  protocolado  e  numerado,
contendo  a  autorização  respectiva,  a
indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao
qual serão juntados oportunamente:

Parágrafo único. As minutas de editais
de licitação, bem como as dos contra-
tos, acordos, convênios ou ajustes de-
vem ser previamente examinadas e apro-
vadas por assessoria jurídica da Admi-
nistração.  (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994) 

O item em que a impugnante questiona, ou seja, divulgação do

mecanismo de levantamento de preços para estimar os valores

máximo permitido pela Administração, não se encontra em ampa-

ro, na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei essa que, rege a moda-

lidade Pregão, especificamente no Art. 4º, In verbis;

“Art.  4º  A  fase  externa  do  pregão  será  iniciada  com

a  convocação  dos  interessados  e  observará  as 

seguintes regras:

I -  a convocação dos interessados será efetuada por meio de

publicação de aviso em diário oficial do 

respectivo ente federado ou, não existindo,em jornal  de  cir-

culação  local,  e  facultativamente,  por  meios 

eletrônicos  e  conforme  o  vulto  da  licitação,  em  jornal  de

grande circulação, nos termos do regulamento de 
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que trata o art. 2º;

II -  do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a

indicação do local, dias e horários em que 

poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

III - do edital constarão todos os  elementos definidos na

forma do inciso  I do art.  3º,  as normas que 

disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando

for o caso;

IV  -  cópias  do  edital  e  do  respectivo  aviso  serão

colocadas  à  disposição  de  qualquer  pessoa  para 

consulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 de de-

zembro de 1998;

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado

a partir da publicação do aviso, não será 

inferior a 8 (oito) dias úteis;

(…)

Ora, podemos observar que em momento algum o Art 4º, Incisos I

ao V, da Lei 10.520/02, fez menção em divulgar a forma de como

foi feito o levantamento dos valores estimado, portanto a 

Administração em momento deixou de cumprir rigorosamente com 

as normas e os Princípios norteadores dos procedimentos 

licitatórios 

Portanto o item atacado, anexo II do edital, onde a impugnante

faz menção de se irregular, por não constar a referência da 

composição que serviu como base para os preços a serem 

ofertados pelos licitantes, In verbis;
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“Não encontramos no ANEXO II qual foi

a  referência  ou  composição  que  os

egrégios julgadores tiveram como base

para elaboração do preço máximo que os

licitantes deverão ofertar nos tubos,

é  necessário  a  utilização  de  uma

referência de preço ou composições que

embasaram  a  comissão  para  que  fosse

elaborado o anexo em epigrafe.”

Ora, se a impugnante, tivesse observado no anexo II do Termo

de  Referência,  poderia  observar  que  essa  Administração,

primando pela Transparência no Serviços Público, publica os

valores máximo dos preços, tanto unitários como totais a serem

ofertados pelos licitantes interessados, valores estes que na

modalidade de licitação, Pregão não se torna obrigatório, como

já observamos na Lei 10.520/02 e podemos observar nos Acórdãos

do TCU, In verbis;

“REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. MODALIDADE

PREGÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI

DE  LICITAÇÕES.  POSSIBILIDADE  DE

COMBINAÇÃO  DE  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS

COM ALIENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE

DISPOSITIVOS  DO  EDITAL.  CONTRATO.

EXECUÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.

DETERMINAÇÕES.

1. Na licitação na modalidade pregão,

o orçamento estimado em planilhas de
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quantitativos e preços unitários não

constitui  um  dos  elementos

obrigatórios do edital, devendo estar

inserido obrigatoriamente no bojo do

processo relativo ao certame. Ficará a

critério do gestor, no caso concreto,

a  avaliação  da  oportunidade  e

conveniência de incluir esse orçamento

no  edital  ou  de  informar,  no  ato

convocatório,  a  sua  disponibilidade

aos interessados e os meios para obtê-

lo.”  (Acórdão nº 114/2007, Plenário,

rel. Min. Benjamin Zymler)

“9. Assim, ressalvada a necessidade de
que as estimativas estejam presentes
no processo, acredito que deve ficar a
critério  do  gestor  a  decisão  de
publicá-las  também  no  edital,
possibilitando desse modo que adote a
estratégia  que  considere  mais
eficiente na busca pela economicidade
da  contratação.” (Acórdão  nº
1405/2006, Plenário, rel. Min. Marcos
Vinicios Vilaça)

O TCU segue orientação da obrigação de

constar  a  estimativa  tão  somente  no

processo. Este  entendimento  é  de

grande relevância uma vez que compete

exclusivamente à união legislar sobre

as normas gerais de licitação – inciso

XXVII, artigo 22 da CF – e o alcance

das Decisões do TCU está expresso na

Súmula nº 222:[Grifamos]
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Portanto, por não há nas normas licitatórias, há previsão, nem

de divulgação dos valores estimados e muito menos a forma de 

como a Administração fez a pesquisa para estimar os valores do

certame, na modalidade Pregão. Porém em atendimento ao 

Principio da publicidade, da Transparência e de ampliação da 

disputa, essa Administração publicou, tanto o quantitativo, 

quanto os valores unitários e totais de cada item, agora 

publicar a forma de como foi feito a estimativa, é tornar o 

instrumento convocatório subjetivo, ferindo o Principio do 

julgamento objetivo. Ainda para efeito de informação, os autos

se encontram na Superintendência Municipal de Licitações – 

SML, no endereço constante no edital, no horário das 08:00 as 

14:00 horas, para quaisquer licitantes interessados, se quiser

dá visto nos mesmos, os quais poderão vê que existe uma vasta 

pesquisa de mercado para se obter os valores estimativos.

Deste modo, não encontramos guarida e muito menos base legal 

nas argumentações da impugnante para que haja necessidade de 

retificar o edital em questão, pois as informações necessárias

aos licitantes interessados no certame para formalizares suas 

propostas se encontram cristalina, objetivas, inclusivos os 

valores unitários e totais de cada item, constante no anexo II

do Termo de Referência, anexo integrante do edital.

VI. DECISÃO

Isto  posto,  conheço  da  impugnação  apresentada  pela  empresa

CNE Engenharia e Construções Ltda, para, no mérito, negar-lhe

provimento, nos termos da legislação pertinente. 
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Informamos ainda que o edital não sofreu nenhuma alteração,

inclusive  permanecendo  data  e  horário  do  certame  já

estipulado.

Porto Velho/RO, 09 de maio de 2017.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML/PVH
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