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r*neçÂ*: *i.11:*1&- ptu1stP FüsiMÀ: p§§s[ruc1.{L §ftF

^

IliES0 §üAX{§ *[ OtlV[1R4, brasileiro, s*lteir*, empresário, Portador d* fi§; 443§S7*, S§F/PA

e CPF: §§&.4.6§.11":-?* . çam *nd*reÇo nê Trav. Sr. Meraes. §14, §airro §atista Campos,

8*lemlPari§, C§P S6.ü45-59ü {S1-S8ãS§7âã7i, §mail: {Xdt*i:::fli'q&Xti"SS-tt *. NA

üUÀLi§AD§ tlt ctlÂ»Àü, no§ &ntcs clo ÊR[6ÃÜ pHISENCIAI N". S]u?ült d* Prefeitura

lu'!unrcrpal d* Santa lrahel d* Pará 7 yem, perante V"§a., com Base na Lei 8666193, art. 30 a 4tr",

e ns ttenr 1ü"1" do [dit*l, apres*ntar lMpUüfilÁÇÃO a* E$]TAL, pelo que requêr se digne de

recebê"la e mandá*la prorâssar na forma regular, para apreciaç§* x deciEãc final, observ*das

i*s ínrnrtlidade legais.

Ste *s ter!"nôs *m qu*,

p*d* e esperã defertmento:

§*ltÍm, Êará LS de ntarço de ?o18.

-ü:oSAf' 5.*<,.-. 1,.1.d âÍ'l,;"***
DIHGGTSOARES DT OTIVEIRA

IMPUüNiÂNTI
cp§ s§s."{ás.x 3":-7â
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{{-§d*. sR. ÊssüüEtxo }A cotvttssÃo ff ltCfaÇÃ* * 0À PR§r§ITURÂ §H §AruTÁ

PARA

rãÂ§Ll

pnrcÂ*: $tt/zots- F'\d§lp l:sRMA: r&§§§r\iclÀL §frp

§l[üü SCIÀR[§ §Ê üLlVilnA, brasileiro, solteirc, empr*sário, Portador do H§: 4{.35§78, §SP/PA

e üpÊ: SS6.468.:1ã-7? , ccm efiderãç* na Trav. ür. Moraes, 914, Bairro Batlsta {àmpos,

üelern/Par*, C§p 6ü"ü45-5§ü {91-§S?e9?$ã7}, Imail:.*;:$riJi,'l.[.n.§§çXç5.*U, NA QUALIüAIX

l)§ Clll.AAÀü, veÍr" * c*m hate n* item 10.1. dr §dital, elc art" 1* do §ecretc n"s 5'45Õ, d*

3l"lüS120üS clc §2s da art. 41., da Lei n.! S.§§6 de ?1.06.93, TEMPÊSTIVÀMENTÊ ãpre§êntãr

rMpu§rüAçA§ Âü §üITAL

do procxsso liritatóriç supra referanciado, pel*s raz§es a s*guir delineadas, quando, ao final

rcquer*rá:

I - FsELl.Mll\.JARM§§Tü, Êsiandn a impugrulnt* dentr* do pra:* lesal {dais dias utnis anteri*r*s

à *b*r'turu d* §icitaç§*], para spràsêntar as fslhar * irregulariclacies qu* vician: r: *dit*i,

ampar*da pel* Ârt. L8 do üecret* n.§ 5.45ü/;üü§ clc * Àrt" 41, § 2§ da Lei nc S.666/19S3, vem

ela rpres*nhlr ã$ razÕes d* fat* e de dir*ita, pãtrâ que s*iam reforrnados ss itens *ditalíci*s,

a5itrx* ifieilcsr{ü*, qile 5s encçrntra *m descsnformidade com â legislaçâo de Licitaçôes o

(**tr*t*§, *tp*ria$mer:te, ê$ Leis l:lúmer*s §.§66113S3, tr*"5?*lâ$S2, est* q*e instit*i* a

rn*dalicjade de li*ituçâr: den*minada Presãç, e. de rxodo ainda rnais par:i{ulâr, o }ecreto

S*vernamental, ant*s tanrbém individuallead*'

t, - D* ü,qBlM[NTü DA pliÊ§§í{T[ lMpU€NÀçÃ*: 0 Oecreto n§ 3.5§5, de 2ÜüS, faculta a

i;ualquer p*$§*§, cidad§* ou licitant*, impugnar, solititar esclarecinnentcs *u pr*vidêneias, l,
p*rà ü exerc{çic el* tlireitc ca*sagr*d* ** artig* sllprn transcrito, a lei determin& qiiâ â

r.*nt*g*m d* praz* r:bedeça às regras processuais cornuns, excluindn-se a dia do inici* e

inrl*indr:-se c d* rre*cimsiltr), nns terrnos do Art. 110 da Lei n.§ S.§66/1593, ond* se là;

"Àrt. 11,{) * Írla ecntagem dos praxss estahelecidüs ne§t* Lai, excluir-s*-á o

dla dc início e incluir-se-â * do vencimento, e cnnsiderar-se*§c as dias

cclnsecutivo§, excets quando fur expliciianrente dispottt ern csntrâÍ1o."

Cçnsiderar'|do-se que x abertura da licitaçãc se darâ no dia ?0 de març* de 2018, e, excluindo-

se *ste {que á a data da inicir d*: prae*}, cn:rta*r-se cs dois dias úteis anterior*s para fins d*ssa
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^Qu7yQc*ntilgem. [st* r* CI dia d* veneinrentor qus se inclui para fins da eorrexpund*nte c*ntage

temp*, diante dist* se âncôiltrã dentra do prazo tal rmpugnação.

ni * vrüL*ÇÃc ao Agr. 5Q üÂ Lsl 3"ü.54ü12ü02

trte órg§* prórnÕve licitaÇão, *a madalidad* presãr para (ül§TnnfaçÃO fE §MPRI§Â

§SpsetlltrÀi)Â Í3ÀRÂ uecuÇÃ* §s MAÍ'Jr;TrruçÃ* pn[vrrunvA Ê (*fiR[TlvA D* §ts?EMA Dr

tuvtrruaçÃo púnrrca üA uCINÀ uRBÀr{A s suftAL uo muNtcíPlü ns §ÀNTÀ llA§§L »o rlnÁ,

d*vidamente relacionados e especificados no Terrno de Referência - Ànex* l, deste Edital"

ücnrre que a cliiusula 14, item 5 do terma d* referância, afreinta a legislaçto que regula o

pr*gâ* a* fater *xlg*r:ri* nâ* pr*vista e*r ki, f*rlndo de m*rt* * edítal * $ prôtâs§$

Irçitatúri*, e, exigindu, seu imerJiatç: lâpsrü Fara prü§segulmento d* certam*

Dir a cl;iusula L4, ltenr ü5 do termn ele referência que ê anexo e faz parte do edital :

5. Â Licitant* dever;á apr*sentar "Gar$ntia de Manutsnção de Früpô§t§" tâ

xer entregue * SLOS[-{ML/p M} nt valur de 1% {um p*r eent*}, referente ao

valor total da obra {preço crçada p*la administração}, enr urna dar

modalidades conforme a Lei 8666/93.

Occrre x*nhor pregoeiro qr"re * Lei 1ü.52ülã.Süâ que regula a modalidade de licitaç§o na forma

,Je pr*gã* a*litx se t"na*ifesta s*bre essa rnxt*ria :

À*. So § vedadx a exigi$ncia de:

I - g*r*ntix de proPouta;

Coms demonstradc rlhures, u *ditaí arr çombativo está a violar a Lei qur ilegula * Freg$i:, e,

fazendo *xlgàneias vedadas por lei, CI qu* enseja, caso não pravido essa impu§nação pxra

mudar o edital * fazer cumprir a lei, a lMp[TRAÇÃÕ ü§ UM MANDAaÕ §í S§GURANÇA para

suspender esse certarne até que ü srrü s*ja sanado,

p{:rtôí"rt*, psl* *xÊcEtü, dev* *sta administração ftf,TlFlC&â * *dital perã qi:e retire do me§ífi§

a *xrg*ncla de garantia de proposta n*le ca*stant* e vedada pela Lei 1ü.5ã0/âüüà

D§ prDl§{)

p[LO ÊXFSSTü, este cidad§o que esta tubsçreve , in:pugna o edital, pelcs triotivos acima

riefuneados, r*quer*ndo que seja suprimids d* edital o ttêrfi $ da cli*usula 14 do termo de

referência. urflü ver reguidxs às fnrmtlidades l*gais, sejam sanadas as irrr6ularidades aqui

mencicnadas, devend*i umã vel aratada qualquer item desta impugnaç§u, seja designada

uma nüva data para a realizaçâo d* certam*.

*^*a* tír'**r'-rr- 4fr ç$"*--r.*-
Í]IFGgsÜARÊS DT CILIVÊIRÂ

IMPUüNÂNT§
cPr 996.4.S8.113-72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PAR

GOMISSÃO PERMAN ENTE DE L|C|TAÇÃO-CPL

PROGESSO ADMINISTRATIVO

No 19112018

REFERENTE A pnrcÃo PRESENcIAL sRP No 0í 112018

ASSUNTO: manifestação tjo llnio. Sr. Pregoeino/PMSIP enr atendirnento ao §

20, do art. 41, da [-.ei no 8.666/93"

' Trata-se de lttfiFUGB\üAÇA0 AÕ §DITAI- interposto por DIÉGO

soARES DE OLIVEIRA, portador cio cPF n" 996.468.112-72, residente na

Trav. Dr" í\[oraes, 914, bairrç; Batista t]anrpos, Belérn-PA, CE:-P 66'04'5-590, ao

item 05, da ciáusula 14 clo J'errno cle Reierência- Anexo l, clo Edital de Pregão

Presencial no 01 112A18.

1, DA ADMI§SIts!LIEADE DCI RECT}RSO

administrativo, cuia exisiência concreta cieve ser preliminarn'lente aferida: a

manifestaÇão de ternpestivicjade, a inclusáo rle íurrdarrentação e de peclido de

reforma do instrunteniçr coirvr:ceti:rlo'

(f Decreto no 3555/00, em seu art' 12, assim disciplinou:

Art 12. Ate rlols dias uteis antets da data fixada

í)ara recebimentç das propostas, qualqtter

pessoa poclera solicifar esclareçimenÚos,
'proviuênr;ia* o,; irnssttgnar o ato convaçatoria

rÍo preg;5o.

§ 1" Cabera é?o ysregoeiro decilir sobre a

pefiçac fia prazCI cle vinte e guatra horas'

,

.l



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PAR
comlssÃo pERMANENTE DE LlcmaÇÃo-cPL

§ 20 Açolhida a petiçãct contra o ato

?::í : : ; ;"'' § ; I?i,,l,fi 
i s n a cl a n o v a d a t a p a r a a

Recebida a petiçáo de impugnaÇáo as 15:30 do dia 16/03/2018. A

data para realização da sessão de julgan'lentn está marcada para o dia

2An3/2A1, sendo, portanto, tempestiva a impugnação. Assim, Recebo a

impugnação para atender aos princípios da anrpla defesa.

2. DO RELATOR.ICI BA lrflP{JGNAÇÃO

l"rata-se de impugnaçâr: ao Edital no 01 1na18, apresentada

pelo cidadão DIEGCT SOARES DÊ OLIVEIRA, sob a alegação de que conteria

cláusula que afronta a Lei clo Pregão (Lei 10.520/2002), por apresentar como

exigência no item 05, cla cláusula 14 do Termo de Referência- Anexo l, que

seja apresentada "Garantia de ManutenÇào cla Proposta"'

Alega a irnpugnante que, a exigência de "Garantia de

Manutenção da Proposta". é cláusula que afronta a L.ei 1A.52012002, sendo tal

Exigência vedada expressamente pela mesma no lnciso I do seu art, 5o : É

vedada a Exigência de : ,

l- Garantia de ProPosta.

Üonclui a efilpresa por fim que, caso mantida a exigência, ora

impugnatla, conticja *m É<iital de Pregão Fresencial SRP no 01 112Ü18, haverá

irregulariclade na referida licítação.

NA DHÇISÃO

Dada a tempestividade da impugnação, este Pregoeiro,

analisanclo as razÕes apresentaclas pelo in:pr"rçlnante, passa ao mérito.

. Em face do exposto, pela leitura dos termos convocatórios,

,pode-se concluir que esta Adrninistr"açáo, p,crr intermédio do Pregoeiro, buscou

confeccionar um edital cr:m base no termo de referência elaboraclo, o qual

definiu de maneira precisa Íl que realmente conternpla o interesse público e de

cr:nfornri«lade corn $s ditames leççais, buscando a nroposta mais vantajosa

sem+ contudo, se descuidar da garantia eio principio da cornpetitividade no

I
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universo de participantes do processo licitatorio, preservado portanto, o referido

interesse público.

Cabendo aincja ressaltar que, a definiçâo do objeto da licitação

pública e as suas especificiclacJes são eminentemente tliscricionárias, a qual

compete ao agente administrativo, no ámbito de avaliar o que o interesse

publico demanda obter mediante contrato para desenvolver satisfatoriamente

as suas atividades administrativas.

Nlão sendo portanto, definiçáo de especificaçÕes técnicas de

cornpetência do pregoeiro, ou seja, cabe ao agerite público por meio de Pedido

de Bens e Serviços, alérn de demaie documentos necessários, informar ao

setor cornpetente qual a sua real necessidade.

3, DA CONCLUSÃO

Em razáo do exposto, DECIDE, este Pregoeiro, pela

pROCEDÊÍ{CIA TOTAL. da impugrração 6o edital do Pregão Presencial,

entendendo Çolllo procedente a irnpugnaÇão quanto a exigência de "Garantia

de Manutenção da Proposta", por afrontar a Legislação do Pregão'

Destarte fica por fim definido a repr-rblicação do Edital em

crtrnento, sendo det'inirlçr a posteriori data para no\la realização'

RA $É F"REITAS
iro

Portdria no ü15/2018

\
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