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

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de julgamento de impugnações interpostas pela  Empresa
UBERMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede
na Rua : Rio de Janeiro, nº 353,sala 1.209, bairro Brasil, CEP 38400-658, na
cidade de Uberlândia/MG, inscrita no CNPJ sob nº 10.768.884/0001-82, em face do
Edital do Pregão Eletrônico n. 133/2019/SML, deflagrado nos autos do Processo
Administrativo n. 16.0052-000/2019, que tem por objeto resumido AQUISIÇÃO DE 01
(UMA) RETROESCAVADEIRA, 01 (UM) TRATOR ESTEIRA, 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA SOBRE
RODAS, 01 (UM) CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK, 01 (UM) CAMINHÃO COMBOIO, 01 (UM)
CAMINHÃO BASCULANTE E 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS, visando atender às necessidades da
Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC. 

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. 

1.     DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

O Edital de Licitação, coadunando com a legislação regente, tratou do
tema das impugnações contra suas disposições no item 11, cujos trechos que interessam à
matéria transcrevo:

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 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 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;

A tempestividade da impugnação ora analisada restou observada, porquanto
a abertura da licitação estava inicialmente designada para o dia 14.10.2019, motivo pelo
qual  deve se CONHECIDA e JULGADA. 
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2 – 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  Subsecretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Abastecimento-
SEMAGRIC, motivo pelo qual promovi encaminhamento da peça impugnatória para conhecimento
e  manifestação  da  aludida  Secretaria  Municipal,  como  faz  prova  os  Ofícios  n.
749/SML/2019,  de  09.10.2019,  autuado  a  fl.  251/252  do  processo  administrativo
respectivo. 

A SEMAGRIC manifestou-se quanto aos pontos objurgados, conforme Resposta
juntada nas fls. 275/289 e ANEXO I modificado. 

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

3-RESUMO DAS ALEGAÇÕES: 

Trata-se  de  impugnação  do  Edital  apresentado  pela  empresa
supracitada,  frente  a  exigência  constante  do  instrumento
convocatório, quanto ao prazo de entrega de 45(quarenta e cinco)
dias para o veículo licitado sob o item 4 do presente certame.

Em relação à presente questão, é imperioso destacar que o prazo
de entrega do veículo objeto do item 4 do presente certame, em
apenas  45 (quarenta e cinco)dias,  nas situações mercadológicas
atuais,  resta  prejudicado.  Em  média,  para  fabricação,
faturamento, disponibilização, transformações/adaptação, controle
de qualidade, liberação e logística de transporte do modelo de
veículo levado à presente disputa, o prazo total se encontra em
torno de 90 (noventa) dias.

Ressalta-se que nenhuma fabricante de automóvel produz caminhões
acoplados com  “guindaste tipo munck” já prontos e com todas as
especificações exigidas no edital. O que ocorre é que adquire-se
um automóvel comum, do tipo caminhão, e em seguida, faz-se a
transformação/adaptações desse bem, acoplando-se o guindaste tipo
munck, com todas as especificações exigidas, procedendo-se, por
fim, à logística de embarque, trasporte e desembarque do veículo
pronto,  o  que,  somando-se  todos  os  prazos  e  baseando-se  nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,  verifica-se
ser impossível de se completar em apenas “45 (quarenta e cinco)
dias”.

Além  disso,  é  cediço  que,  após  o  veículo  ser  faturado  e
disponibilizado pela fabricante, o que costuma ocorrer em torno
de  15  (quinze)  e  20  (vinte)  dias,  somente  para  a
transformação/adaptações desse tipo de veículo e instalação dos
implementos,  são  necessários,  aproximadamente,  mais  60
(sessenta)dias,  evidenciando que a entrega final a essa nobre
Administração Pública não é possível de ser realizada no exíguo
prazo estipulado no instrumento convocatório. 
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Em síntese solicita: 

a) Que sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação,
com a correção do instrumento convocatório, para que se afaste
qualquer antijuridicidade que macula todo o procedimento que se
iniciará.

b)Outrossim, caso não corrigido o instrumento convocatório, no
ponto  ora  invocado,  seja  mantida  a  irresignação  da  ora
purganteante,  para  posterior  juízo  de  anulação  por  parte  da
autoridade competente para tanto.

Pede Deferimento!

UBERMAC COMÉRCIO E SERVILOS LTDA
Rafael Pedrosa Oliveira-Sócio Diretor 

4-MANIFESTAÇÃO DA SEMAGRIC: 

SÍNTESE  FÁTICA:  Trata-se  de  Impugnação  ao  Edital

apresentada pela empresa UBERMAC Comércio e Serviços Ltda.,

frente à exigência constante do instrumento convocatório,

quanto ao prazo de entrega de 45 (quarenta e cinco) dias

para o veículo licitado sob o item 4 do presente certame.

Resposta:  O  pregão eletrônico  133/2019,  tem  o  objeto a

aquisição  equipamentos  e  máquinas  que  se  assemelham  na

classificação, contudo diferenciam-se em sua fabricação,

alguns itens podem ser chamados  “de prateleira”, ou seja,

fazem  parte  da  linha  de  produção  das  industrias(ex.

caminhão basculante, retroescavadeiras, pá carregadeira, já

outros  como  caminhão  oficina,  e  caminhão  MUNK,  são

fabricados por encomenda, podendo necessitar de tempo maior

para entrega.
Neste sentido, ACATAMOS o apontado pela empresa impugnante,

e solicitamos a inserção em forma de adendo modificador de

cláusula ou parágrafos ao Item 4.1 permitindo a prorrogação

do prazo por mais 45 dias além dos 45 dias já determinados

para entrega, podendo o prazo de entrega caso a empresa

necessite e solicite chegar a 90 dias.
Esta modificação atenderá um dos pilares das licitações

públicas que é o estímulo a ampla concorrência.

5-JULGAMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO:

Impende  refrisar  que  os  procedimentos  licitatórios  são  regidos  pelos
Princípios Gerais aplicáveis à Administração Pública e os que lhe são específicos. 
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No caso vertente, merece destaque o Princípio da Supremacia do Interesse
Público, que existe no ordenamento jurídico com base no pressuposto de que “toda atuação
do Estado deve ser pautada pelo interesse público, cuja determinação é extraída da
Constituição e das leis, manifestações da ‘vontade geral’1. 

Assim, havendo qualquer conflito entre direitos coletivos e privados,
deve a Administração ponderar os fatos e normas e atuar, em todo caso, em favor da
proteção dos interesses públicos para solução da questão. 

É pertinente consignar também que o objeto dos procedimento licitatório
são delimitados para o atendimento a determinada demanda e, o princípio da isonomia,
interpretado no âmbito das licitações públicas, não pode ser considerado um fim em si
mesmo, posto que tem por objetivo a competição em busca de proposta mais vantajosa para
a Administração. 

Destarte, considerando que a necessidade da Administração prescinde a
descrição e o quantitativo do objeto, o qual foi delimitado pelo setor técnico com
conhecimento técnico e empírico para tanto, ante a especificidade técnica do material e
aos seus QUANTITATIVOS, esta Pregoeira, agindo com zelo e prudência que o caso requer,
para fins de formar convicção para o julgamento da impugnação ora analisada 

6-DECISÃO DA PREGOEIRA: 

Acerca dos argumentos expendidos pela Impugnante, há que se reconhecer
sua  procedência,  conforme  manifestação  da  Secretaria,  já  que  compete  ao  Órgão
Requisitante,  conhecimento  técnico,  empírico  e  mercadológico  do  objeto,  definir  os
critérios técnicos de habilitação, limitados, entretanto, à previsão de legislação que
autorize a exigência. 

Pelo  exposto,  julgo PROCEDENTE  a  impugnação  formulada  pela  empresa
UBERMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, fundamentada no quanto exposto na manifestação da
SEMAGRIC, ressalto que as decisões ora proferidas estão embasadas nas razões de fato e
direito expostas nesta Resposta e que serão adotadas as providências quanto ao prazo de
entrega para o veículo sob o item 4, e que o Edital de Licitação sofrerá as alterações
necessárias ao cumprimento da decisão exarada, com a consequente de Republicação do
mesmo.

                                    Porto Velho, 04 de novembro de 2019. 

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira - SML
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