
 
                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 02.00220/2017
Pregão Eletrônico n. 46/2017
Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de
Gerenciamento  de  Abastecimentos  de  combustíveis  em  rede  de  postos
credenciados  através  de  sistema  informatizado,  utilizando  cartão
magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, conforme descrito
no Edital e seus Anexos.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  impugnação  interposta  pela  Empresa  PRIME

CONSULTORIA  E  ASSESSORIA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.

05.340.630/0001-30, estabelecida na Calçada Canopo, 11, 2º andar, sala

3, Centro Apoio II, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, aos termos do

Edital  de  Pregão  Eletrônico  n.  046/2017,  deflagrado  no  processo

administrativo n. 02.00220/2017, cujo objeto resumido é a Contratação

de  empresa  especializada  em  serviços  de  Gerenciamento  de

Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados através

de  sistema  informatizado,  utilizando  cartão  magnético  ou  cartão

eletrônico tipo smart com chip, conforme descrito no Edital e seus

Anexos, para atender à Prefeitura do Município de Porto Velho, pelos

fatos e fundamentos aduzidos na peça impugnatória. 

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 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
de  Pregão,  na  forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o
endereço: pregoes.sml@gmail.com.
(…) 
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;
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Compulsando os documentos encaminhados ao e-mail indicado

no Edital de Licitação, infere-se que impugnação ora analisada não

atende ao requisito de tempestividade. 

O  e-mail  encaminhado  pela  empresa  foi  recebido  às

14h13min do dia 09.01.2018, ou seja, após o encerramento do expediente

desta Superintendência Municipal de Licitações no último dia admitido

para a impugnação, conforme documento acostado aos autos. 

Acerca do horário de expediente no Órgão que deveria ser

observado, inclusive para fins de impugnação, entendemos suficiente a

transcrição do subitem 11.5 do Edital, in verbis: 

11.5. Os recursos e contrarrazões, bem como impugnação,
deverão  ser  protocolados  junto  à  Superintendência
Municipal  de  Licitações,  em  dias  úteis,  no  horário  de
Segunda à Sexta-Feira das 8h às 14h, mediante envio ao e-
mail:  pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos neste edital, o qual deverá receber, decidir os
recursos,  encaminhando  a  autoridade  competente  quando
mantiver sua decisão.

Oportuno consignar que o edital que se pretende impugnar

teve seus avisos de Licitação divulgados por todos os meios exigidos

(Diário Oficial do Município e Jornal de Grande Circulação) e ainda,

como forma de ampliar a divulgação, facultativamente foi encaminhado

aos Diários Oficiais do Estado de Rondônia e da União, todos do dia

21.12.2017.

O  instrumento  convocatório  em  sua  integralidade  foi

disponibilizado no Portal da Prefeitura do Município de Porto Velho

(www.portovelho.ro.gov.br)  e  no  site  do  Sistema  Licitações-e

(www.licitacoes-e.com.br)  em  21.12.2017,  cuja  data  de  abertura  das

propostas foi designada para o dia 15.01.2018 portanto, houve prazo

muito superior ao mínimo estabelecido na legislação aplicável, que é

de 8 dias úteis para análise do instrumento convocatório e elaboração

da proposta pelas possíveis interessadas.
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Ocorre que, em pese o prazo acima do mínimo estabelecido

em Lei, a Licitante que deixa para os últimos minutos do prazo para

encaminhar sua impugnação assumi o risco da intempestividade.

Oportunamente, convém salientar que o primeiro ponto da

impugnação ora rejeitada que diz respeito a não aceitação de taxa

negativa, salientamos que tal previsão foi carreada  ao  Edital por

constar do Termo de Referência e, subitem 11.12 (fls. 517), onde é

citado o Acórdão 038/2015 – Pleno do TCE/RO, exarado nos autos do

Processo n. 3211/2014 (TCE/RO). 

Ademais, quanto ao segundo ponto suscitado na impugnação

acerca da exigência de Termo de Credenciamento da Contratada junto a

rede credenciada, conveniente informar que a matéria foi esclarecida,

conforme Resposta a Pedidos de Esclarecimentos a serem divulgadas em

conjunto com o presente, onde restou informado pelo Órgão demandante

dos serviços que, conforme Edital, não há exigência de apresentação

dos referidos Termos de Credenciamento da Contratada. 

DA DECISÃO

Ante ao exposto, com fulcro no item 11.3 do instrumento

convocatório de que trata o presente, DECIDO NÃO CONHECER DA PRESENTE

IMPUGNAÇÃO, FACE À INTEMPESTIVIDADE DA MESMA.

Porto Velho, 11 de janeiro de 2018. 

Tatiane Mariano

Pregoeira - SML
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