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

Processo: 18.01702/2017
Pregão Eletrônico n. 026/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de  manutenção  preventiva,  corretiva  de  veículos  automotores,  para
atender  à  frota  oficial  da  Secretaria  Municipal  de  Regularização
Fundiária,  Habitação  e  Urbanismo  –  SEMUR,  conforme  especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste
Edital.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa  ARAUJO &

SANTOS  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE  VEÍCULOS  LTDA,  Pessoa  Jurídica  de

Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n. 23.085.313/0001-95, com sede

na Rua Jacy Paraná, 3011, Bairro Nova Porto Velho, Porto Velho/RO, aos

termos do Edital de Pregão Eletrônico n. 026/2018/SML, deflagrado no

processo administrativo n.  18.01702/2017, cujo objeto resumido é a

Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviço  de

manutenção  preventiva,  corretiva  e  assistência  técnica,  com

fornecimento  de  peças  genuínas,  originais  e/ou  similares  e  de

materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos, conforme

descrito no Edital de Licitação e seus Anexos, para atender à Frota

Oficial da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação

e Urbanismo – SEMUR.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Acerca de impugnações o Edital de Licitação, coadunando

com  a  legislação regente, tratou  do tema  no  item 11, de  onde se

extrai: 

11.1. Em  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, exclusivamente por
meio  eletrônico,  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
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subscritos  por  representante  não  habilitado
legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para
responder pelo proponente;
(…) 
11.5.  Os  recursos  e  contrarrazões,  bem  como
impugnação, deverão ser encaminhados ao Pregoeiro da
Superintendência Municipal de Licitações, respeitados
os  prazos  definidos  neste  edital,  o  qual  deverá
receber,  decidir  os  recursos,  encaminhando  a
autoridade competente  quando  mantiver  sua  decisão,
mediante envio para o e-mail  pregoes.sml@gmail.com,
observado em todo caso o horário de expediente desta
Superintendência, ou seja, em dias úteis, no horário
de  Segunda  à  Sexta-Feira  de  8h  às  14h.  (grifos
originais)

Inicialmente, cumpre destacar que no caso de Licitações

Públicas  as  impugnações  e  recursos  administrativos devem preencher

certos  requisitos  de  admissibilidade,  destacando-se  entre  eles  a

tempestividade  e  a  habilitação  legal  para  tanto  (poderes  para

representar), sob pena de não serem recebidos.

Analisando  a  documentação  encaminhada  ao  e-mail  pela

impugnante, verifico que não vieram documentos capazes de evidenciar a

representação do signatário, que sequer foi informado nominalmente na

peça impugnatória.

Desta  forma,  ante  a  ausência  de  representação  da

impugnação  encaminhada,  decido  por  não  recebê-la  nessa  qualidade,

porquanto o Edital já havia informado de forma clara a necessidade de

comprovar a habilitação legal, na forma do subitem 11.3 do Edital. 

Em que pese o exposto acima, informo que em razão de ser

de  interesse  da  Administração  que  o  maior  número  de  licitantes

possível participem da Licitação, fazendo valer o direito à informação

aos  administrados,  decido  esclarecer  o  ponto  nodal  suscitado  pela

impugnante para possibilitar sua participação no Pregão Eletrônico de

que trata o presente. 

DOS QUESTIONAMENTOS
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No mérito, a irresignação versa exclusivamente quanto à

ausência  de  indicação  do  regime  de  execução  no  preâmbulo  do

instrumento convocatório, fato que segundo a Licitante a impede de

identificar se o objeto será executado por um  terceiro e se  será

juridicamente responsável pela execução do serviço objeto do Pregão

ora licitado, motivo pelo qual requereu a republicação do Edital, com

a devolução dos prazos para elaboração da proposta, na forma do §4º do

art. 21 da Lei n. 8.666/93. 

Cumpre informar que, resta claro que os serviços serão

executados por terceiro, porquanto a Licitação em comento presta-se à

contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção

preventiva  e  corretiva  de  veículos,  com  fornecimento  de  peças,

conforme descrito no instrumento convocatório. 

No tocante à responsabilidade jurídica pela contratação e

pela execução dos serviços objeto do Pregão Eletrônico n. 026/2018,

esclareço  que  a  mesma  será  de  responsabilidade  da  empresa  a  ser

contratada neste certame, a qual será juridicamente responsável pelos

serviços executados, de acordo com o disposto Contrato Administrativo

a ser firmado entre as partes, cuja minuta está inserida no Anexo VII

do Edital. 

Ressaltamos que, a despeito de não ter sido informado no

preâmbulo  do  Edital  o  regime  de  execução,  o  mesmo  encontra-se

expressamente  previsto  na  Cláusula  Segunda  da  Minuta  do  Contrato

(Anexo VII do Edital), na qual consta que o contrato será executado

sob o regime de empreitada por Preço Unitário, ou seja, os pagamentos

ocorrerão por preço certo dos valores unitários apurados para os itens

1 e 2 (h/h) que compõem o único Lote licitado. 

Justifica-se desde já o regime de execução definido na
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minuta em razão da impossibilidade de prever o quantitativo exato de

serviços a serem realizados na vigência do contrato, tendo sido os

quantitativos  definidos  pelo  Órgão  requisitante  com  base  em

estimativas justificadas no Termo de Referência (Anexo II do Edital). 

Por  fim,  quanto  ao  requerimento  de  Republicação  do

Edital,  em  face  de  não  ter  suscitadas  falhas  ou  obscuridades  no

instrumento  convocatório  ou  seus  Anexos  que,  de  alguma  forma

interferissem de forma negativa na elaboração de proposta por eventual

interessado, considerando que consta do Edital o regime de execução da

contratação  pretendida  nestes  autos,  não  vislumbro  justificativa

plausível para que se efetive tal medida, motivo pelo qual mantenho

inalterada a data inicialmente designada para a abertura do certame. 

 

DA DECISÃO

Ante ao exposto, com fulcro no item 11.3 do Edital de

Licitação,  decido  por  NÃO  CONHECER  DA  PRESENTE  IMPUGNAÇÃO,

manifestando-me para esclarecer os pontos suscitados pela impugnante,

como  forma  de  possibilitar  sua  correta  participação  do  certame,

conforme motivado acima, dando dos devidos encaminhados à presente

Decisão. 

 Porto Velho, 26 de março de 2018. 

Tatiane Mariano

Pregoeira - SML
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