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

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações  interpostas
contra o Edital do Pregão Eletrônico n. 085/2019/SML, deflagrado nos
autos do Processo Administrativo n. 08.00185/2019, que tem por objeto
resumido a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COM
04 (PORTAS), ZERO KM, MOVIDO A DIESEL, conforme estabelecido no Edital
e seus Anexos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde. 

A Empresa AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA,  pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 03.968.287/0001-36, com sede
na Av. Governador Jorge Teixeira, n. 700, bairro Nova Porto Velho,
Porto Velho – RO, CEP: 76.820-116, impugnou o ato convocatório no dia
11  de  julho  de  2019,  as  16h30m,  por  meio  do  e-mail
iderlandio.cardoso@medplusonline.com.br.

I. DOS REQUISITOS 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 deste ato
convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-
mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.
(...)
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.”

Em análise aos documentos encaminhados, haja vista que
o e-mail foi encaminhado no dia 10.07 após o horário de expediente,
entende-se como data de recebimento da impugnação o dai 11.07.2019,
assim,  verifica-se o atendimento dos requisitos previstos em Edital
para seu recebimento tempestivo, motivo pela qual deverá ser recebida
e analisada.

Na oportunidade, decido nesta data dar publicidade à
peça impugnatória, para ciência de todos. 

II. DO MÉRITO -   DA ALEGAÇÃO  

Em síntese a impugnante alega que se a Administração
realize alterações na capacidade de combustível no tanque e motor, o
tipo  de  câmbio,  o  comprimento  mínimo  e  as  rodas,  ampliaria  a
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competitividade.

Informou  que  o  veículo  que  comercializa  atende  na
íntegra o Edital. E apresentou legislação e jusrisprudência acerca dos
princípios da legalidade, isonomia e competitividade, e solicitou as
alterações na descrição do veículo solicitado.

2.2. DO JULGAMENTO

2.2.1. DA ANÁLISE TÉCNICA

Os  aspectos  impugnados  orbitam  na  esfera  da
discricionariedade do Órgão Requisitante e estritamente técnicos, em
face da natureza desta Superintendência que, criada e regulamentada
pela Lei Complementar n. 654/2017, possui atribuições relacionadas à
operacionalização  dos  procedimentos  Licitatórios,  os  termos  da
presente  impugnação  foram  submetidos  à  SEMUSA,  para  análise  e
deliberação  acerca  da  aceitação  das  alterações  sugeridas  pela
impugnante. 

A  SEMUSA,  através  do  Ofício  n.  2828/GAB/DA/SEMUSA,
manifestou-se declinando sobre as alterações no objeto, haja vista que
a especificação atual não restringe o caráter competitivo, conforme
transcritos a seguir:

“DA  ANÁLISE  DA  ÁREA  TÉCNICA  (ÁREA  DEMANDANTE)
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COM RELAÇÃO À
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA: COM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DO
OBJETO
(…) havendo a necessidade de um veículo confortável
e resistente, para fazer o transporte adequado tanto
dos  materiais  que  serão  utilizados  nas  diversas
campanhas e ações (…) e o transporte de servidores
que realizarão diversas ações e visitas técnicas em
várias escolas e unidades de saúde tanto da Zona
Urbana e Zona Rural.
O veículo tipo caminhonete 4x4 é necessário, sendo
que  o  motor  turbo  diesel  sugerido  pela  empresa
impugnante é de 2.0L (mínimo), com câmbio manual e
automático,  e  capacidade  mínima  de  60  (sessenta)
litros,  bem  inferior  a  aquisição  solicitada  pelo
departamento  demandante  tendo  em  vista  as
dificuldades  das  estradas  da  área  rural  que  são
normalmente de terra, com estado de regular a ruim,
principalmente  no  período  chuvoso,  proveniente  do
inverno  amazônico  que  ocorre  entre  os  meses  de
outubro a abril.
Portanto  será  mantida  a  descrição  do  objeto  pelo
fato  de  não  está  restringindo  o  seu  caráter
competitivo  e  a  participação  das  empresas  que
atendam ao ato convocatório e Tenham interesse em
participar do certame. a ampliação da disputa não
significa  estabelecer  quaisquer  condições  para  a
disputa,  mas,  analisar,  sempre  que  possível,  a
proporcionalidade  das  exigências  para  uma  dada
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contratação.  Não  poderá  estabelecer  tão  somente
condições genéricas, até por que cada bem e serviço
possui  sua  peculiaridade.  O  §4º  do  Decreto  n.
3.555/00,  (…)  estabelece  que  as  normas
disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os  interessados,  desde  que  não  comprometam  o
interesse  da  Administração,  a  finalidade  e  a
segurança da contratação. (…)
Não sendo pertinente a impugnação nesse caso.
DECISÃO
Pelo  exposto,  decidimos  NEGAR  provimento  a
impugnação  apresentada  pela  empresa  AUTOVEMA
VEÍCULOS LTDA, mantendo a descrição do objeto.” 

2.2.2. DA ANÁLISE DA PREGOEIRA

Considerando que as sugestões da Impugnante interferem
diretamente  na  discricionariedade  do  produto  e  com  a  resposta  da
Secretaria Requisitante, cumpre consignar que ao elaborar a descrição
constante  no  edital,  parametrizou  as  características  de  forma  que
estas estejam coerentes com o necessário para os procedimentos a serem
realizados com o equipamento solicitado.

Deve-se ressaltar que no que se refere às aquisições
realizadas mediante licitação/pregão eletrônico, deve a Administração
Pública, em observância ao disposto no art. 3º, caput, da Lei nº
8.666/93,  garantir  a  igualdade  na  participação  dos  licitantes  e
selecionar a proposta mais vantajosa, em observância aos princípios
básicos descritos na mencionada lei (art. 3º, caput e §1º).

Destarte, dependendo do bem que se busca adquirir, pode
a  Administração  exigir  características  que  melhor  atendam  às  suas
necessidades,  com  base  na  conveniência  e  oportunidade,  sem  causar
qualquer ofensa aos princípios da competitividade, da igualdade e da
economicidade.

Nesse ínterim, não merecem prosperar as alegações da
empresa interessada, pois, uma vez estabelecido pelo Setor Solicitante
que  a  descrição  do  objeto  atende  plenamente  às  necessidades  da
Administração,  bem como que está em consonância com  os princípios
norteadores dos procedimentos licitatórios, notadamente da isonomia e
da seleção da proposta mais vantajosa, nos termos do art. 3º da Lei
n.º 8666/93.

III.   DA DECISÃO  

Ante ao exposto, com fulcro na legislação aplicável e
no  Edital  de  Licitação,  decido  CONHECER  A  IMPUGNAÇÃO  ACIMA,  por
preencherem os requisitos para tanto e, no mérito, JULGÁ-LA TOTALMENTE
IMPROCEDENTE,  mantendo-se  inalterados  os  termos  do  Edital  de
Licitação.
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Ressalto que as decisões ora proferidas estão embasadas
nas razões de fato e direito expostas nesta Resposta e que, em face da
improcedência, permanece inalterado o Edital de Licitação, inclusive
quanto a data de abertura do certame. 

Porto Velho, 15 de julho de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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