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Processo nº: 08.00332/2015
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2016 SRP 002/2016
Objeto:  FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  HOSPITALARES  E  MOBILIÁRIOS  PARA
ATENDER AS NECESSIDADES  DAS UNIDADES  DE  PRONTO  ATENDIMENTO
-  UPAS

A empresa  MAQUET do Brasil  Equipamentos  Médicos  Ltda,  empresa  sediada  á  Rua
Tenente Alberto Spicciati, 200  -  Barra Funda -  São Paulo / SP, protocolou impugnação no
dia 01.12.2016, endereçada a este Pregoeiro referente ao Edital do Pregão Eletrônico de  nº
003/2016.

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

I. DA INTEMPESTIVIDADE:

Nos termos do item 11.1 do Edital do Pregão Eletrônico 003/2016 a impugnação poderia ser
protocolado até o segundo dia útil, que antecede a abertura da Sessão Pública, senão vejamos:

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 Eletrônico;

Foi  o  presente  pedido  de  impugnação  protocolizado  pela  MAQUET  do  Brasil
Equipamentos Médicos Ltda via e-mail no dia 01/12/2016 por volta das 18 horas, sendo
que a abertura do certame está marcada para o dia 06/12/2016 às 10:00H e o o horário de
expediente desta entidade promotora da licitação é das 08:00H às 14:00H.

Nesse aspecto, o artigo 110 da Lei 8.666/93 determina que: 

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-
ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente  disposto
em contrário. (grifo nosso)

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste
artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. (grifo nosso)
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Jorge Ulisses Jacoby Fernandes elucida: 

“A contagem de prazo para impugnação se faz com a observância
da regra geral do artigo 110 da Lei n.°8.666/93, tendo como termo
inicial a data estabelecida para o da apresentação da proposta”. 

E exemplifica: 

“O dia 19 foi fixado para a realização da sessão e na forma da
contagem geral  dos  prazos,  não se  computa  o  dia  do  início,  O
primeiro dia na contagem regressiva é o dia 18; o segundo , o dia
17.  Portanto,  até  o  dia  16,  último  minuto  do  encerramento  do
expediente  no  órgão,  poderá  o  licitante  e  qualquer  cidadão
impugnar o edital ou requerer esclarecimentos.” 

No caso em destaque, a realização de abertura da sessão acontecerá no dia, 06/12/2016 (Terça
feira), às 10:00 horas. Portanto, considerando que 04/12/2016 será Domingo e 03/12/2016
será Sábado o prazo para os  interessados impugnarem o respectivo  edital  expirou-se em
01/12/2016 (Quinta feira), exatamente as 14:00 horas, horário que se finda o expediente desta
entidade promotora da licitação, vejamos o que diz o item 11.6 do edital:

 11.6 “Os  recursos  e  contrarrazões  de  recurso,  bem  como
impugnação deste  edital,  deverão  ser  dirigidos  ao  Pregoeiro  e
protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação da Saúde
– CPL-SAÚDE/SEMUSA,  situada à  AV.  Gov.  Jorge  Teixeira,  nº.
1146, Bairro Nova Porto Velho,CEP: 76.820-116, Porto Velho  –
RO,  em  dias  úteis,  no  horário  de  08:00  às  14:00,  ou  ainda,
remetidos  via  correio  eletrônico  para  o  e-mail:
cplequipe1@hotmail.com,  respeitados  os  prazos  inicialmente
definidos neste  instrumento, o  qual  deverá  receber,  decidir  os
recursos encaminhando a autoridade competente quando mantiver
sua decisão”. (grifo nosso)

Dessa  forma,  por  ter  sido  protocolizada  fora  do  prazo  decadencial,  resta  patente  a
intempestividade da presente impugnação, prejudicada está a análise do mérito.
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III – DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio

Edital de Licitação, decide este Pregoeiro em não conhecer da peça impugnatória pela sua Intem-

pestividade, ficando mantida data e horário inicialmente estabelecido para abertura do certa-

me.  A presente decisão será comunicada via e-mail ao impugnante e disponibilizada no Portal de

Compras da SEMUSA no site www.portovelho.ro.gov.br. 

Porto Velho/RO, 02 de Dezembro de 2016.

ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Pregoeiro Oficial de Licitações da Sapude

Presidente CPL-SAÚDE


