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

Proc. 02.00484/2018
Fls. ________
Visto: ______

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações  interpostas
contra  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.  103/2019/SML  SRPP  Nº
051/2019,  deflagrado  nos  autos  do  Processo  Administrativo  n.
02.00484/2019,  cujo  objeto  resumido  é  a  REGISTRO  DE  PREÇOS
PERMANENTE PARA EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA
ATENDER  TODOS  OS  VEÍCULOS  DE  PEQUENO,  MÉDIO,  GRANDE  PORTE  E
EQUIPAMENTOS PESADOS E MAQUINÁRIOS, visando atender as necessidades
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Município
de  Porto  Velho. As  Empresas  que  ofertaram  impugnação  e
esclarecimento ao ato convocatório foram: 

a) RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PEÇAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP,
Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ sob n.
11.994.044/0001-09, com sede na Rua Boto, nº 2.090, Setor de
Áreas Especiais – Ariquemes/RO, CEP n. 76.870-250, cuja peça
impugnatória e os documentos de suporte foram recebidos no dia
09/08/2019, às 11h22min, por e-mail, conforme certificado nos
autos, nas fls. 876/917.

b) MODELO PNEUS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita
no CNPJ sob n. 94.610.682/0001-26, com sede na Rua Mal. Hum-
berto de Alencar Castelo, nº 56, Bairro Licorsul – Bento Gon-
çalves/RS, CEP n. 95-705-880,  encaminhada por e-mail, no dia
14/08/2019 às 07h:55min, conforme espelhos de e-mails autuado
nas fls. 921/922.

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 o dia 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. 
11.1.1. Caberá  ao  Pregoeiro  decidir  sobre  a
impugnação, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
informando  no  sistema  as  providências  dela
decorrentes; 
(...) 
11.3. Não  serão  conhecidas  as  impugnações  e  os
recursos  apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente
ou não identificado no processo para responder pelo
proponente;
(...) 
11.5. As  impugnações,  recursos  administrativos  e
contrarrazões  de  recursos  tratados  neste  Edital
deverão  ser  encaminhados  ao  Pregoeiro(a)  da
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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. 

Considerando que a data designada para abertura das
Propostas foi o dia  15/08/2019, certifico que foram atendidos os
requisitos de tempestividade estabelecidos nos itens 11.1 e 11.5.1
do Edital, motivo pelo qual devem ser  CONHECIDAS e JULGADAS as
impugnações  ora  analisadas,  na  forma  prevista  no  Edital  e
Legislação pertinente. 

2 – DAS RAZÕES DE IMPUGNAR

Registro que a íntegra da peça impugnatória e o Escla-
recimento, juntamente à resposta da SGP e SEMAGRIC, estão divulga-
das no Sistema Licitações-e (  www.licitacoes-e  )   e no Portal da Pre-
feitura do Município de Porto Velho (  www.portovelho.ro.gov.br  )  , no
link relativo a este Pregão, para ciência de todos os eventuais
interessados. 

 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PEÇAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP:  

A peça impugnatória em sua integralidade está autuada nas
fls. 876/917,  dos autos e, encontra-se disponibilizada no Portal
da Prefeitura Municipal de Porto Velho, para ciência de todos os
interessados. Acerca dos motivos que ensejaram a impugnação, pode-
se resumir a irresignação da impugnante da seguinte forma: 

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão.

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.80-022 - Porto Velho/RO

LSGM
2

http://www.portovelho.ro.gov.br/
http://www.licitacoes-e/


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

Proc. 02.00484/2018
Fls. ________
Visto: ______

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão.

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.80-022 - Porto Velho/RO

LSGM
3



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

Proc. 02.00484/2018
Fls. ________
Visto: ______

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão.

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.80-022 - Porto Velho/RO

LSGM
4



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

Proc. 02.00484/2018
Fls. ________
Visto: ______

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão.

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.80-022 - Porto Velho/RO

LSGM
5



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

Proc. 02.00484/2018
Fls. ________
Visto: ______

MODELO PNEUS LTDA:

       A peça impugnatória em sua integralidade
está  autuada  nas  fls.  876/917, dos  autos  e,
encontra-se  disponibilizada  no  Portal  da
Prefeitura Municipal de Porto Velho, para ciência
de todos os interessados. Acerca dos motivos que
ensejaram  a  impugnação,  pode-se  resumir  a
irresignação da impugnante da seguinte forma: 

AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO

A/C: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RFTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2019 – AQUISIÇÃO 
DE PNEUS – ABERTURA DIA 15/08/2019 ÁS 09:30 HORAS

Prezados, Bom Dia!

A empresa Modelo Pneus LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 94.610.682/0001-26, sediada a Rua Mal. 
Humberto de Alencar Castelo Branco nº 56, bairro 
Licorsul na cidade de Bento Gonçalves/RS, 
interessada em participar do pregão acima citado,
vem por meio deste solicitar os seguintes 
esclarecimentos:

Para o item 02: O pneu a ser cotado deve ser para
uso em estradas de terra e asfalto (MISTO) ou 
para uso apenas em estradas pavimentadas 
(RODOVIÁRIO)?

Para o item 04: O pneu a ser cotado deve ser para 
uso em estradas de terra e asfalto (MISTO) ou para
uso apenas em estradas pavimentadas (RODOVIÁRIO)?

Para o item 09: Trabalhamos com marcas nacionais,
e dentre estas, para esta medida, temos 
conhecimento de pneus com 10, 12, 16, 20, 24, e 
28 lonas. Qual deverá ser cotado?

Para o item 71: O pneu a ser cotado deve ser liso
(uso dianteiro) ou borrachudo (uso traseiro)?

Para o item 73: O pneu a ser cotado deve ser para 
uso em estradas de terra e asfalto (MISTO) ou para
uso apenas em estradas pavimentadas (RODOVIÁRIO)?

Para o item 78: Trabalhamos com marcas nacionais,
e dentre estas, para esta medida, temos 
conhecimento de pneus com 06, 08 e 12 lonas. Qual
deverá ser cotado?
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Para o item 80: O “R” junto a medida refere-se 
apenas ao aro/raio e o pneu deve ser convencional
ou o pneu a ser cotado deve ser radial?

Para o item 82: O “R” junto a medida refere-se 
apenas ao aro/raio e o pneu deve ser convencional
ou o pneu a ser cotado deve ser radial?

Para evitar disputa desonesta entre as licitantes,
e visando o melhor para o município, peço que os 
esclarecimentos prestados sejam publicados junto 
ao edital para que todos tenham conhecimento das 
respostas dos mesmos e cotem o produto mais 
adequado ao uso do município.

Certos de vossa atenção e colaboração, ficamos no 
aguardo de um breve retorno para que possamos 
elaborar nossa proposta da melhor maneira 
possível.

Atenciosamente,

3 – DA ANÁLISE DE MÉRITO

Inicialmente, cumpre esclarecer que esta Superintendência
Municipal de Licitações - SML1 possui competências originariamente
relacionadas  à  operacionalização  dos  certames  licitatórios,  não
detendo, portanto, atribuições que permitam julgamento de mérito
quanto  a  atos  que  orbitem  a  esfera  discricionária  das  demais
Secretarias, destacando-se dentre tais atos, aqueles inerentes à
definição da metodologia e demais aspectos referentes à fase de
planejamento, exigências relativas à qualificação técnica, forma e
prazo de recebimento dos serviços, entre outros aspectos inerentes
à execução de suas contratações. 

Ademais a minuta de edital do certame em questão, se
encontra  dentro  da  mais  perfeita  consonância  com  os  Princípios
Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade,
da Publicidade e da Eficiência assim como em pleno atendimento ao
art. 3º da Lei 8.666/93 e art. 3º da Lei 10.320/2002 e demais
princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, e por fim,
devidamente  examinada  e  aprovada  pela  Procuradoria  Geral  do
Município  -  PGM,  conforme  Art.  382,  Parágrafo  único  da  Lei  nº

1 A  Superintendência  Municipal  de  Licitações  foi  criada  pela  Lei  Complementar
Municipal n. 648/2017 e Regulamentada pela Lei Complementar n. 654/2017, que “Dispõe sobre
a regulamentação e a estrutura básica da Superintendência Municipal de Licitações – SML e
dá outras providências.

2
Art.  38.  O  procedimento  da  licitação  será  iniciado  com  a  abertura  de  processo

administrativo,  devidamente  autuado,  protocolado  e  numerado,  contendo  a  autorização
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8.666/93.

Assim como as informações necessárias a serem enviada a
Corte de Contas de Rondônia, em atendimento a Instrução Normativa
n. 25/TCE-RO/2009;

“Art.1º Para os fins do que dispõe o artigo
38, I,”b”, da Lei Complementar n. 154/96,
c/c o artigo 113,  “caput”, e  §  2º, da
Lei Federal n. 8.666/93, as unidades juris-
dicionadas sujeitas às normas de licitação
disponibilizarão  eletronicamente  ao  Tribu-
nal de Contas, por meio de módulo próprio
da plataforma do Sistema Integrado de Ges-
tão e Auditoria Pública  – SIGAP, os edi-
tais de licitação e os atos de dispensa ou
inexigibilidade de licitação envolvendo re-
cursos  próprios  do  Estado  ou  dos  Municí-
pios, na mesma data de sua publicação, cujo
valor  seja  igual  ou  superior  a  R$
650.000,00  (seiscentos e cinquenta mil re-
ais), em se tratando de compras e serviços,
ou igual ou superior a R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), quando se
tratar de obras e serviços de engenharia.”
(NR)

Vale  ressaltar  que  o  certame  licitatório  observa  os
princípios  constitucionais  da  isonomia  e  a  seleção  da  proposta
mais vantajosa para a administração, sendo processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade,  da  igualdade,  da  probidade  administrativa,  do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatados.

Portanto, cumpre salientar que a Licitação em epígrafe
Suspensa no dia  15/08/2019, por ato da Administração, para que
fosse possível à análise e resposta às impugnações ora julgadas,
consoante Comunicado  disponibilizado no Sistema Licitações-e, no
Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho3 e  no  Diário  Oficial  dos
Municípios Rondonienses.

Na  ocasião,  em razão  de  que,  inúmeros  dos  pontos
suscitados nas impugnações terem recaído sobre  aspectos técnicos
inerentes ao objeto licitado, os quais foram definidos ainda na
fase de planejamento da contratação, houve necessidade de submeter
às impugnações à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos
Públicos, a SGP, Órgão responsável pela elaboração do Termo de
Referência que deu origem ao Edital atacado, para que, na condição

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual
serão juntados oportunamente:

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria
jurídica da Administração.  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
3

 Disponível em https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/avisosuspensao.pdf 
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de  Órgão  Requisitante  dos  Serviços,  manifestasse-se  acerca  dos
pontos  impugnados,  conforme  Ofícios  n.  0557/SML/2019,  de
09.08.2019 (fls. 918); n. 572/2019/SML, de 14.08.2019 (fls. 919).

No caso concreto, a maior parte dos pontos objurgados na
impugnação ora analisada recaíram acerca de aspectos técnicos do
objeto,  inclusive  metodologia  adotada  para  a  Contratação
pretendida nestes autos e os consequentes critérios definidos, no
objeto ora licitado.

A SGP, após analisar os pontos impugnados remeteu-nos os
Ofícios n. 814/DGNA/GAB/SGP, N. 781, N. 810, do dia  10.09.2019,
27/08/2019 e 09/09/2019, conforme fls. 933/979 dos autos, por meio
do qual encaminhou sua manifestação quanto aos aspectos de sua
responsabilidade, nos seguintes termos: 

a) RESUMO DAS ALEGAÇÕES: 

 MODELO PNEUS LTDA:

A  empresa  solicita  alguns  esclarecimentos,  conforme
elencados acima.

• MANIFESTAÇÃO DA SGP e SEMAGRIC:

Em seu Oficio nº 781/DGNA/GAB/SGP, fls 938 dos autos,
encaminhado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento – SEMAGRIC, a SGP informa que questionamentos exposto recaem
sobre características do objeto, e refoge ao conhecimento técnico
da equipe da SGP, e solicita a SEMAGRIC, que proceda a análise e
justifique ou responda aos questionamentos apontados, haja vista
ser a Unidade Administrativa motivadora da deflagração do certame.
E em resposta a SEMAGRIC encaminhou o Ofício nº 00871/2019/GAA/SE-
MAGRIC, fls 939/940 dos autos, com os questionamentos respondidos,
conforme imagem abaixo:
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Pelo exposto, os questionamentos foram respondidos,
conforme evidenciado acima. 

 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PEÇAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP:  

Em  sua  impugnação,  a  Empresa  afirma  ser  ilegal  a
exigência contida no edital de convocação do pregão eletrônico em
epígrafe, a exigência do certificado INMETRO referente ao item 08,
09, 11, 12, 17, 18, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, por estar em
descomasso  com  artigo  3º,  da  Lei  8.666/93,  art.  3º,  da  Lei
10.520/02 e Portaria nº 544, de 24 de outubro de 2012, combinada
com Portaria nº 365 de 22 de julho de 2015.

• MANIFESTAÇÃO DA SGP e SEMUSB: 

Em seu Ofício n. 758/DGNA/GAB/SGP, fls 977 dos autos,
encaminhado  para  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Básicos  –
SEMUSB, a SGP informa que os questionamentos expostos recaem sobre
as características do objeto em pauta, e que, portanto refoge ao
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conhecimento técnico da SGP, portanto solicita que a Secretaria
Municipal  de  Serviços  Básicos  –  SEMUSB,  proceda  a  análise  e
justifique  ou  responda  aos  questionamentos  apontados.  E  em
resposta no Ofício nº 286/ASS-ENG/SEMUSB/2019 a SEMUSB informa que
procede o questionamento da empresa, e de acordo com o Anexo de
adequação dos requisitos de avaliação das conformidades para pneus
novos (item 1, subitem 1.1.2), não é aplicável aos pneus citados
no edital, a obrigatoriedade do selo do INMETRO, uma vez que os
mesmos serão utilizados com índice de velocidade menor que 80km/h.
Assim sendo, não há razão para solicitar a certificação INMETRO,
visto que não há certificação para os referidos pneus, retificando
a descrição dos itens questionados no edital: 8, 09, 10, 11, 12,
17, 18, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82. 

Pelo  exposto,  julgamos  PROCEDENTE  a  impugnação  da
Empresa  RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PEÇAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
EPP no sentido de excluir obrigatoriedade do selo do INMETRO nos
itens citados.

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. 

Considerando  a  manifestação  da  Superintendência
Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP e SEMUSB, a qual
enfrentou  de  modo  devidamente  motivado,  todos  os  pontos
impugnados, adoto como razão de decidir os fundamentos declinados
pela SGP e colacionados acima, e julgo procedentes, considerando o
quanto alegado pela impugnante, nos termos da manifestação da SGP.
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4. DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, com fulcro nos Princípios Jurídicos,
na  Legislação  aplicável  e  no  que  prevê  o  Edital  de  Licitação,
decido  CONHECER da  impugnação  interposta  pela  Empresa RONDOCAT
COM. MANUT. DE MAQ. PEÇAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, por preencher
os  requisitos  exigidos  para  tanto  e,  no  mérito  julgá-la
procedente, nos termos fundamentados acima. 

Dando  os  devidos  encaminhamentos  decido  divulgar  a
presente  Resposta  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho  e  no
Sistema Licitações, comunicando as impugnantes da Republicação do
Edital, por todos os meios em que se deu a publicação original,
inclusive  com  reabertura  de  prazo  superior  ao  inicialmente
previsto, o que atende ao quanto disposto, na forma disposta no
§4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93. 

Porto Velho, 26 de setembro de 2019. 

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira - SML
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