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

Processo: 02.00369/2018
Pregão Eletrônico n. 063/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL Aquisição de Insumos
Agrícolas e Materiais Permanentes para Revitalização do Parque
Natural,  Parque  da  Cidade  e  Parque  Circuito,  bem  como,
possíveis implantações de projetos de paisagismo para a cidade
de  Porto  Velho, visando  atender  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Integração – SEMI.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

Trata-se de impugnação formulada pela Empresa A.
AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  nº  03.881.622/0001-64,
sediada na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, sito
à Rua almirante Barroso, nº 1.528, Bairro Santa Bárbara – CEP:
76.804-214, em face dos termos do Edital de Pregão Eletrônico
n.  063/2019-SRP  Nº  030/2019,  deflagrado  no  processo
administrativo  n.  02.00369/2018,  cujo  objeto  resumido  é  a
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCULAS E MATERIAIS PERMANENTES, para
Revitalização do Parque Natural, Parque da Cidade e Parque
Circuito,  bem  como,  possíveis  implantações  de  projetos  de
paisagismo  para  a  cidade  de  Porto  Velho, visando  atender
necessidades da Secretaria Municipal de Integração – SEMI. 

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

 Coadunando  com  a  legislação  regente  o  Edital
impugnado  tratou  dos  prazos  para  impugnação  no  item  11  do
instrumento convocatório, onde se extrai: 

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
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impugnação, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas, informando no sistema as providências dela
decorrentes;

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 nos 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;

Desta forma, a tempestividade da impugnação ora
analisada, sopesando que a Licitação de que trata o presente
pedido com data de abertura de propostas para o dia 24.06.2019
e  que  o  e-mail  contendo  o  aludido  pedido  foi  recebido  em
15.06.2019, motivo pelo qual as mesmas devem ser CONHECIDAS e
JULGADAS. 

II – DA ANÁLISE DE MÉRITO E DECISÃO:

Antes de adentrar ao mérito, cumpre esclarecer que
os  pontos  objurgados  em  sede  de  impugnação  recaíram  sobre
aspectos técnicos inerentes ao objeto licitado, os quais foram
definidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Integração  –  SEMI,
motivo pelo qual promovi encaminhamento da peça impugnatória
para  conhecimento  e  manifestação  da  aludida  Secretaria
Municipal,  como  faz  prova  o  Ofício  n.  428/SML/2019,  de
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25.06.2019,  autuado  a  fl.  570  do  processo  administrativo
respectivo. 

A SEMI manifestou-se quanto aos pontos objurgados,

conforme Resposta juntada as fls. 571 a 575 e seus anexos. 

Pois  bem,  Submetidos  os  argumentos  à  Secretaria
requisitante dos serviços, o presente julgamento à análise dos
fatos suscitados, frente à manifestação da área técnica requi-
sitante dos materiais e à luz da legislação aplicável à maté-
ria. Face ao exposto, procedidos os esclarecimentos iniciais,
passamos à análise de mérito e Decisão, como segue:

III. RESUMO DAS ALEGAÇÕES:

Como  são  diversos  pontos  controversos  vamos,
portanto, por partes:

• - Afirma que o RENASSEM,  trata-se do Registro junto ao
SFA/MAPA para comércio ou produção de sementes e mudas,
no entanto quanto o item 10.4.3, equivocadamente menciona
a exigência para o LOTE 02.

• -  O  Lote  02 do  Termo  de  Referência,  que  também  é
descabida  a  exigência  do  RENASEM,  por  se  tratar  de
INSUMOS PARA PLANTIO, não precisam de RENASSEM para serem
comercializados,  estando  o  instrumento  convocatório
erroneamente descritos.

• - Conforme Anexo I do Edital – Modelo de Proposta, o
equipamento Lavadora de Alta Pressão está dentro do Lote
15 – Material permanente; O instrumento convocatório em
tela tem como MODALIDADE MENOR PREÇO POR LOTE, ou seja,
para  participar  do  lote,  a  licitante  deverá
obrigatoriamente ofertar em sua proposta todos os itens
na composição do lote (dos itens 1 a 8); Acontece que com
intuito  de  ampliar  a  competitividade  entre  os  futuros
participantes  deste  certame  licitatório,  a  Secretaria
requisitante ao escrever as especificações referentes ao
ITEM  7-LAVADORA  DE  ALTA  PRESSÃO  do  LOTE  15,  buscando
informações em marcas do equipamento em tela, ocasionou
uma  total  restrição  na  oferta,  onde  NENHUMA  MARCA  DE
LAVADORA  DE  ALTA  PRESSÃO  ATENDERÁ  AS  ESPECIFICAÇÕES
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MINIMAS  DO  EQUIPAMENTO  A  SER  LICITADO  (LAVADORA),
afirmando que o lote FRACASSARÁ, por falta de equipamento
que  atenda  as  exigências  descritivas  do  item  7  do
referido lote.

IV DO PEDIDO: 

Diante  dos  dois  pontos  expostos  por  esta
impugnante  (Exigência  do  RENASEM no  lote  equivocado  e
Especificações  que  impossibilitam  a  oferta  de  qualquer
licitante da lavadora de alta pressão), solicita o que segue:

-  Correção  exigência  do  Registro  Nacional  de
Sementes e Sementes de Mudas – RENASEM para o lote correto.

- Revisão das especificações mínimas da lavadora
de alta pressão, sendo que a descrição atual FRACASSARÁ TODO
LOTE. 

III. DA ANÁLISE TÉCNICA:

Posto isto, considerando os quesitos de caráter
técnico, encaminhamos a impugnação  à  Secretaria Municipal de
Integração – SEMI, para analisar o questionamento e deliberar
acerca do objeto; Como Órgão requisitante, o mesmo manifestou-
se por meio do Ofício n. 0629/DEAPPF/GAB/SEMI, alterando o
item  07  do  Lote  09  do  Anexo  I  do  Termo  de  Referência,
considerando procedentes as observaçõe.

Conforme Adendo modificador:

LOTE 09
Item Objeto Unidade Descrição
07 Lavadora Und Lavadora  de  alta  pressão,  com

carrinho  para  transporte,  tipo
profissional,  alça  para  transporte,
trava  de  segurança  no  gatilho,
comprimento  da  mangueira  de  alta
pressão  mínimo  de  8,5  metros
(acoplamento  da  mangueira  anti-
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torção,  evitando  danificar  a
mangueira  em  causa  de  dobra),
potência mínima de 2,8 kw, pressão
máxima  do  Bar  de  150,  pressão  de
trabalho 120 Bar, vazão máxima entre
675 a 700 L/h e peso entre 23,30 a
26,60kg. Garantia de 1 ano. Voltagem
110 a 220V.

Conforme acima exposto, altera as especificações
necessárias no item 07, do LOTE 09 DO Anexo I do Temo de
Referência.

Em  atendimento  as  observações  dos  futuros

licitantes, informamos que no mesmo edital, há o pedido de

RENASEM  para  o  LOTE  2  do  anexo  I  do  Termo  de  Referência,

conforme o item 10.4.3 do edital e do item 4.2 do Termo de

Referência. Entretanto, o documento RENASEM conforme a Lei nº

10.711 de 05 de agosto de 2013 que “Dispõe Sobre o Sistema

Nacional  de  Sementes  e  Mudas  e  Dá  Outras  Providências”,  é

solicitado  em  situações  referentes  a  sementes  e  mudas.

Contudo, o LOTE 3 do anexo I refere-se a aquisição de mudas e

sementes, sendo necessário então para este item o documento

RENASEM.  Desta  feita  informamos  que  fora  corrigida  tal

exigência do lote 02 para o lote 03 do anexo I do Termo de

Referência, bem como seus anexos. 

Adendo modificador:

“10.4.3.  Apresentar  documento  de  registro

Nacional  de  Sementes  e  Mudas  (RENASEM)  junto  a

Superintendência  Federal  de  Agricultura  –  SFA/MAPA,

conforme disposto no art. 08 da Lei 10.711 de 05 de
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agosto de 2003 referente aos itens do Lote 03 do Termo

de Referência.”

IV. DA CONCLUSÃO:

Ex  positis,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito  acima  desenvolvidas,  considerando  a  resposta  da
Secretaria  Municipal  de  Integração  –  SEMI,  já  mencionada,
DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, POR PREENCHER OS
REQUISITOS  PARA  NO  MÉRITO,  DAR  PROVIMENTO,  nos  termos  da
legislação pertinente, informando ainda que o edital  passará
pelas  alterações  pertinentes,  sendo  republicado  nos  mesmos
meios  de  divulgação  conforme  item  18.2  do  Instrumento
Convocatório e o §4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

Porto Velho, 12 de julho de 2019.

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira/SML
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