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Proc. 07.02708/2018
Fls_____

Visto_____

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnação  interposta  pela
Empresa F3 COMERCIAL LTDA – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com
sede na Rua Júlio de Castilho, nº 222 – Centro – Porto Velho, CEP
76.801-078,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  84.620.889/0001-08,  em  face  do
Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.  31/2019/SML,  deflagrado  nos  autos  do
Processo Administrativo n.  07.02708/2018, que tem por objeto resumido
Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Reprografia, com
fornecimento de suprimentos e mão de obra com disponibilização de 3
(três)  impressoras multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro
uso em regime de comodato, incluindo serviços de manutenção preventiva e
corretiva com a substituição de peças e componentes pelo prazo de 12
(doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Administração –
SEMAD. 

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. 

I - 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 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
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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  das  impugnações  ora  analisadas  restou
observada, porquanto a abertura da licitação está inicialmente designada
para o dia 22.05.2019.

II – PRELIMINARMENTE 

-  DA  NÃO  COMPROVAÇÃO  JURÍDICA  DO  REPRESENTANTE  DA  LICITANTE  –  NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO

O  pedido  de  Impugnação  foi  enviada  por  e-mail  desta
Superintendência  Municipal  de  Licitações,  no  dia  16/05/2019  às
21h:11min,  sendo  que  o  horário  enviado  foi  depois  do  expediente,
portanto será contado a partir do dia 17/05/2019 às 08:00 horas. 

Cumpre registrar que tendo sido apresentada a Impugnação
por pessoa jurídica, portanto, na condição de possível “Licitante” (§
2º, art. 41, Lei nº 8.666/93), a mesma é tempestiva. 

No  entanto,  apesar  de  atempada,  em  razão  de  ter  sido
apresentada  por  pessoa  jurídica,  sem  o  devido  comprovante  de  sua
representatividade, a mesma não tem o condão de fazer se representar por
quem aparentemente não está autorizado para tanto. 

Diz-se  isso,  pois,  o  Código  Civil  Brasileiro  (Lei  nº
10.406/02), em seus artigos 45, 115 e 118, disciplina que: 

“Art.  45.  Começa  a  existência  legal  das  pessoas
jurídicas  de  direito  privado  com  a  inscrição  do  ato
constitutivo no respectivo registro, precedida, quando
necessário,  de  autorização  ou  aprovação  do  Poder
Executivo, averbando-se no registro todas as alterações
por que passar o ato constitutivo. 

(...) 
Art. 115. Os poderes de representação conferem-se por
lei ou pelo interessado. 

(…)

Art.  118.  O  representante  é  obrigado  a  provar  às
pessoas, com quem tratar em nome do representado, a sua
qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não
o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem.” 

A Lei nº 10.406/02, no capítulo que trata da representação,
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exige que, o representante é obrigado a provar a sua qualidade perante
aqueles que se pretendem, sob pena de não o fazendo, responder pelos
atos que a estes excederem. 

E mais, seria necessário que a empresa Impugnante, juntasse
ao  seu  pedido,  os  documentos  pertinentes  à  sua  constituição,  com  a
devida inscrição de seu ato no devido registro, com suas alterações,
para exercer seus plenos poderes. Porém a mesma não o fez! 

No  caso  vertente,  merece  destaque  o  juízo  de
admissibilidade  no  exposto  e  sacramentado  nos  Acórdãos  339/2010,
1.148/14-TCU,  ambos  do  Plenário,  onde  ficam  mais  que  cristalino  os
pressupostos  para  aceitabilidade  de  recursos/impugnações  nas
recomendações:

“Orientes seus pregoeiros, ao procederem ao juízo de
admissibilidades intenções pelos licitantes nas sessões
públicas(pregão eletrônico ou presencial), que busquem
verificar  tão  somente  a  presença  dos  pressupostos
recursais,  ou  seja,  sucumbência,  tempestividade
legitimidade,  interesse  e  motivação,  abstendo-se  de
analisar, de antemão, o mérito do recurso, nos termos do
art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, c/c art.
11,  inciso  XVII,  do  Decreto  nº  3.555/2000  (Pregão
Presencial),  e  do  art.  26,  caput,  do  Decreto  nº
5.450/2005 (Pregão Eletrônico)”. 339/2010, 1.148/14-TCU,
ambos do Plenário.

Assim, o Impugnante, pessoa jurídica, portanto na condição
de possível “Licitante” (§ 2º, art. 41, nº. 8.666/93) e não de “Cidadão”
(§  1º,  art.  41,  nº.  8.666/93),  não  anexou  qualquer  comprovação  da
existência jurídica da empresa  F3 COMERCIAL LTDA – ME, bem como, não
haver  nem  mesmo  a  identificação  precisa  de  seu  “representante”,
signatário  da  Impugnação,  verdadeiro  representante  legal  da  referida
sociedade, seja como sócio ou seu procurador.

 Por todas essas razões,  NEGAMOS CONHECIMENTO à presente
Impugnação, razão pela qual, não adentraremos à questão de mérito da
impugnação. 

Já  com  relação  ao  item  questionado,  tem-se  que,  a
Administração, no seu poder geral de cautela (Súmula 473/STF), poderá
rever seus próprios atos, com o intuito de garantir, ampla participação
de possíveis interessados, e garantir, assim, a observância ao princípio
da  economicidade.  Desta  forma,  passamos  a  discorrer  sobre  o  item
questionado.

III –   DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 

Antes de adentrarmos ao Mérito passaremos agora para um
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breve relatório:

1. O Pregão Eletrônico inicialmente, foi publicado no dia 02/04/2019 e
no  dia  09/04/2019  às  09h:24min, a  empresa  F3  COMERCIAL  LTDA,
manifestou-se através de e-mail enviado ao pregoes.sml@gmail.com,
solicitando esclarecimento, alegando que

No termo de referencia item 15.1 diz o seguinte:

          Após o recebimento dos serviços, o
processo  será  instruído  com  a  respectiva  Nota
Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente,
sendo que serão pagas apenas as cópias efetivamente
comprovadas  mediante  controle  de  cópias  dos
equipamentos  e  consolidação  e  relatório  mensal
elaborado  com  base  nas  requisições  de  cópias,
observado  o  cumprimento  integral  das  disposições
contidas  no  edital  e  contrato  devidamente
certificadas pelo setor competente, observando-se
ainda,  o  cumprimento  integral  das  disposições
contidas nesta solicitação;

Senhor  pregoeiro,  teremos  um  custo  mensal  por
máquina  locada  de  R$:  3.000,00(Três  mil  Reais),
(Salário,  encargos,  tributos,  papel,  toner,
disponibilização  do  equipamento  e  manutenção
preventiva)  caso  nenhuma  máquina  atinja  o
quantitativo de cópias que cubra este custo mensal
fixo, quem arcará com o prejuízo? Precisamos de uma
garantia que possamos cobrir ao menos  às despesas
de funcionários, insumos e hora máquina.

Como já temos um contrato com à prefeitura,  pode
ser comprovado que nos últimos três meses, tivemos
prejuízo:

Dezembro/ 2018 : R$: 4.783,35   Janeiro/2019  R$:
8.315,70   Fevereiro/2019 R$: 6.965,40.

Ao preço  por nós  praticado no  contrato vigente,
precisaríamos tirar no mínimo  60.000( Sessenta mil
cópias/ mês).

Seria necessário  que à  prefeitura nos  desse uma
garantia, que cobrisse pelo menos os custos fixos.

Ex.:    Caso  em  que  determinado  mês,  não  fosse
atingida  a  cota  estipulada,   á  prefeitura  nos
pagaria  dentro  da  cota  mínima(60.000  cópias),  e
teria um bônus para ser utilizado nos meses  que
houvesse excedente.

Desta maneira, fica viável oferecer um serviço de
qualidade,  e  pontualidade,  sem  prejuízo  para
nenhuma das partes.

Outra questão é quanto à planilha:
6.1 A empresa arrematante deverá enviar a propos-
ta de preços ajustada ao lan- ce final, de acordo
com as especificações técnicas do objeto ofertado
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constan- tes nos Anexos I, I-A e II deste Edital,
sob pena de responsabilização admi- nistrativa (ad-
vertência, multa, suspensão do direito de licitar
e/ou declara- ção de inidoneidade);

Devemos apresentar estas planilhas imediatamente junto
com à proposta, ou na assinatura do contrato? Uma vez
que as planilhas deverão estar adequadas ao nosso preço
final.

2. Diante dos fatos arguidos, considerando que a resposta não depende
da pregoeira e são de conhecimento e competência da Secretaria
Requisitante,  enviamos  um  Memorando  nº  017/PREGOEIRO/SML/2019
datado no dia 09/04/2019, para a análise e manifestação a cerca dos
fatos  suscitados  e  em  Resposta  através  do  Memorando  nº
47/DIFC/DEAD/SEMAD a secretaria entendeu pela SUSPENSÃO, in verbis:

Memorando  nº  47/DIFC/DEAD/SEMAD  De:  Divisão  de
Fiscalização  de  Contratos  –  DIFIC  Para:  Dep.
Pregoeira/SML  Assunto:  Resposta  ao  Memorando  nº
017/PREGOEIRO/SML/2019  Em  atenção  ao  memorando  nº
017/PREGOEIRO/SML/2019,  entendemos  pela  suspensão  do
Pregão  Eletrônico  nº  031/2019/SML/PVH,  referente  ao
processo  nº  07.02708/2018  para  devidas  adequações
conforme solicitação de esclarecimento da F3 COMERCIAL –
EPP, sendo assim, retorne os autos a está secretaria.

3. Desta feita o Pregão foi Suspenso no dia 12/04/2019, e os autos foram
devolvidos para a Secretaria de Origem para responder o questionamento.

4. Ademais  no  dia  17/04/2019  os  autos  retornaram  a  esta  SML,  para  a
continuidade dos trâmites licitatórios e a SEMAD manifestou-se quanto aos
pontos  objurgados,  através  do  Despacho,  juntada  nas  fls.  320
constantes aos autos:

DESPACHO

Processo nº 07.02708-000/2018
Para: Superintendência Municipal de Licitações - SML

Senhora Superintendente,
Considerando o Despacho/EP02/SML, passamos a esclarecer
ao constante a fl.309. Vale evidenciar, que os meses em
que a empresa impugnante do edital de pregão Eletrônico
nº031/2019, questiona que teve prejuízo, os quais são:
Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019, são meses
de  encerramento  de  exercício  e  posterior  início  de
exercício, o que é normal o baixo número de requisições
de serviços.
Porém, analisando o quantitativo de cópias produzidas
nos últimos três anos, observa-se que a média mensal de
cópias foi de 71.617, bem como a média anual de 859.399
conforme  demonstrativo  anexo  as  fls.330/333.  Desta
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forma, não há razão para tal questionamento, vez que no
decorrer do ano transcendem os números de serviços de
cópias. Destaca-se, que em conformidade com o estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira fls.321/326,
aponta que a “Terceirização de serviços de impressão
normalmente é vantajosa para a administração pública,
desde  que  sejam  observados  os  princípios  da
economicidade  e  eficiência,  tendo  em  vista  que  os
equipamentos de impressão deste porte exigem manutenção
contínua,  faz  se  necessário  um  acompanhamento
especializado  que  é  oferecido  por  contrato  de
terceirização de  impressão”. Na  oportunidade, fazemos
juntada  aos  autos  o  Estudo  de  Viabilidade  Técnica,
Econômica e Financeira fls.320 a 329,o qual aduz que a
contratação  terceirizada  é  a  melhor  para  acordante
orientação  no  DespachoNº040/SPCC/PGM/2018,  fls.237  a
243.
Destarte, segue os autos para prosseguimento do feito.

Porto Velho 06 de maio de 2019.

LUCÉLIA VIEIRA E SILVA DA COSTA
Gerente de Fiscalização de Contratos – DIFC/SEMAD

ETIEL BRASIL DO CARMO
Diretor do Departamento Administrativo – DIFC/DEAD/SEMAD

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração - SEMAD

Pois bem, Submetidos os argumentos à Secretaria requisitante
dos  serviços, 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, procedemos com as
devidas respostas dos esclarecimentos iniciais. Ressaltamos que os autos
permanecem com vista franqueadas aos interessados, mediante a compareci-
mento à recepção da SML. 

Porém  quanto  questionado  sobre  a  Planilha,  deverá  a  empresa
cumprir conforme consta ao subitem 6.1 do instrumento convocatório, ou seja,
apresentar a  PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS (ANEXO I-A DO EDITAL)
juntamente com a proposta de preços: 

6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de
preços ajustada ao lance final, de acordo com as especi-
ficações técnicas do objeto ofertado constantes nos Ane-
xos I, I-A e II deste Edital, sob pena de responsabili-
zação administrativa (advertência, multa, suspensão do
direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade);
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IV - DECISÃO DA PREGOEIRA: 

Diante do acima exposto, com base nas razões de fato e de
direito  acima  desenvolvidas,  DECIDO  POR  NÃO  CONHECER  DA  PRESENTE
IMPUGNAÇÃO.  Informamos  ainda,  que  a  data  da  realização  do  certame
licitatório permanece inalterada, ou seja, será realizada no dia 22 de
maio de 2019, às 09hs:30Min. horas (horário de Brasília), nas mesmas
formas definidas no Edital. 

                                 Porto Velho, 20 de maio de 2019.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira - SML
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