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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Imperatriz
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ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO
pRocESSO ADMINISTRATIVO N"

. 02.08.00.114

/2021-SEMED

coNcoRnÊNcre puBl-r cA N" 004/20 21-cpL

N() SI,RYICO r)r:
GERITNCL\NÍFINTO, NtÂNU]'tiNÇ.\O Ft INST,\].-\Ç,\O Dtr ]\I(iDUL()S
FOTOYOL'TÂICOS COl\{ 'TODO O NI,\]]".RI.\I, NTlCI]SS,iITIO, N,.\S ESCO],.\S,
(-RECFIES DÂ RriDE, 1\{tlNl(-11'];\1, DE IINSINO, OI}SEII\'.\DOS ()S
OBJETO: CONTR,\TÂÇÀO DE E\rpur,rS.\ riSpECr-\l.IZAD,\

I)II1,\I,H,\NTENTOS -rÉ,CXTCOS

E OPIIII,\(,ION,\IS, I'SI'IICII;IC,\ÇOIiS 't'I:CNTT,.\S

PRIISIINTII,S NO NIIINIORIÀI, DIISCIUTIVO I'l PI-,\NILH.\

DIr PRIiÇOS ,\NIl\()

i

Il

Tflli\IO DIr RiTFEI{ENCL\
TMPUGNAÇÃO: CÂBIL1LH CONSfI{I ICÕES r.'rr),\

1- RELATORIO
'I'ratam os autos de Proccsso Admrnistratir.o. 02.08.00.111/2021-SEMED, pekr qual
sc ptetcnde a contratacào dcscrita acima.

Importantc explicitar quc a scssào de al>crtura foi clcsignada para o clia, do dia 20 de

iulho de 2021, às 09:00 horas ondc serào recebides as documentações e propostes c iniciacla a
al>crtura cl<>s envelopes relativos à licitaçã<> cm cpíuafc, na m<,clal-idaclc CONCORRÊNCIA
PUBLICA, na forma prcscncial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAI, Resirre: I'inrprcitrch

por l)reco Llnitário, de intercsse cla SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
Eis o relatório. Passemos â análisc do mérito.

2

_DA TEMPESTIVIDADE
No tocantc à lcrufulirirltulr, ó ,Jtc7<', conhccinrcnto quallto to pnz.o pâÍa

aprcscnrirÇào

dc impugncào por empresa ou clualquer do povo, nào podendo ser aiegado desconhccimenro
quxflto ao lxazo pâra tânt().

No Edital do Cerrtame podcmos vish.rrnbrat de forma cristalina que tal

pço rlei"c

s

praticaclo com pnzo de anteccdência no mínimo dc 2 (dois) dias antcs da clata desi{rrada para
abertura da sessào. Conforme publicacõcs pcrtincntcs, a scssào ocorrerá no clia 20(virrtc) dc -)uiho
çlc 2021.
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Reler.ante ainda destacar que a ultima sexta feira clia l(t (dezcsseis) de.fulho de

foi lreriado Nlunicipal, repercutinclo na contagem de pt^zo por nào sc tratar dc dia cortsiclcradr',
útil.

Nlr ptri-rinxr s;c::trr-t'cira, l6

cle: iuliro.

i'

arrivct's'irio

lrnperittriz. () feriado lcl:rcionaclo ri dafa ó matttirlo fclrr
l)re t-cituta há tnais clc tris dócadas. scquirttl, >

clc

2t

Lci Municipal

rr".lr{)dc 19ti5, qtrc crir

<,

feriado c í)

t()r1tíI

inltrtírvel clcsclc r'utr-io.

Ocorre que no caso em apreco,

a

cmpresa apresentou

pot

mci<> eletrônicrr

Impugnaçào no dia 16 (dezesseis) de julho, às 17:53hs, ou seja no Feriado do anir.etsário da
Cidade. Senão veiatnos:
E-6tt*

Dcssn fcita cncontra-sc intcttrpcstir-a

r

prcscntc impuuracà,:r, hair r-ista que o

pdmeuo dia útii nccessádo sctia o clcsta serur.tda fcira clil l9(clczcrtove) de iulho. I'rntrcrânt()

()

scgundo dia útil ncccssário coincidc com 3 abcrtura cla scssão, niio restân(lo quaisqucr clín'idas
quanto a intcmpestir-idaclc da In-rpuunacà«r aptcsr:utrda.
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-1.3.

cP

()s pedidos de esclarecimentos, providência ou impugnação

o Edital dcstir Concorrêncirr l)ública cler-crâo ser protocolizaclos, no horririo
comercial, de scguncla a sextu-feira das 08h às 1Ílhno I)rotocolo

Comissijo Permancntc de Licitaçào
deRecebimento (AR)

(lcrll

cla

ou mediantc via postrrl corn Aviso

errr-i.,rdo ao endereço indicaclo

no item 4.2.

4.3.l.Temporariamente no período da pandemia, os pedidos de
Esclarecimentos bem como Impugnações, serão aceitos e recebidos
atfavés do enclereço eletrônico:rr r'rl!!!rt)(
r

r,t

tr

)'ír irnl)( rtt1f, /.rr

it-ri,:111

..1)t-.

Supcrada a análisc quanto a tcmpcstir-idadc, passarclnos no mclrit<i.

3

- DAS ALEGAÇÕES:

;\ntes de darmos ptosseguimcnto à análise do pleito, cabe frisar que a l.ei 8.666/93.

<1uc

rcgulamcnta o procedimento licitat<irio, pata aquisicào cle bcns c sen'icos comuns, estabelcce rlnc:

"^

licitaçào dcstina-se â garantir

a

obsen-ância

do

princípi<;

constitucional da is«rn«rmia. a sclecà«r da proposte mxis \-ântxií)síl

p^r^

^

administracãr> e a promoçào

sustcntár'el

do desenvoh'imento nacional

e será ptocessacla e julgada em estrita conformidaclc

com os princípios básicos da legalidade, da impessoaliclade,
moralidade,

da

igualdade

, da

publicidade,

da

da

probidade

administrativa, da tinculação ao instrumento convocatririo, do
julgamento obierivo e dos que lhes sào correlatos".

(grifo nosso)

'I'odcls os princípios cstào sendo Íielmentc cumpridos, tcndo tarnbém por basc as nornrâs
cstabelccidas pelo edital da Concorrôncia Pública

fi" 004/2021-CPL,

nào obstante clas normas

quc reÉlcm o procedimento licitat<irio.

r-irtr-rclc

(-,\RIf.iLI.\ (-ONS'fRL'ÇÕES Lf'I),\,

No

r<>canrc aos

de

tratârem de contcúdo técnico, os mcsm()s foram apreciados pela liquipc tócnica da

apontalncntos rcalizaclos pcla

Secretaria de Flclucacào, de lar-ta

cn.r

do Irnsenhciro n(.ivil-(,Rti,\ 111574035-0, Pcdro Flcnriclue

Nunes Y e Silva, confrrrme Nlemoranclo n." 014f 2021-LSfr/SI..l\IIlD, em âncxo.

5. CONCLUSÃO

(.onsiderando

a

da Itnpuqnacào e a míngua clas alcpi:rc:ires e
C,\llR.iLi,\ CONS'I'RL.'Ca)I.IS LTI).\ c conr blsc rras

intcmpcstividadc

funclamcntos rrazidos pela cmprcsa
.I'écnica
cla Secrctnria Nlunicipal de Educacào - SITNIITI), bcm
informacrles cxtraídas na análise
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c()filo o suporte jurídrco que veÍsâlrl sobre a rnatéria, enl cumprimentr-r

ao

constitucional da isonomia, ahcitaçào foi processada e analisada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legaüdade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da pubüciclade,
da probiclade administrativa, da rinculaçzro ao instrur.nento cor)\rocatório, clo iulgamento obietir«>
e dos que lhcs sâo cortelatos.

Desta fonna, mantenho a sessão designada pàra

o ür,20

de

Julho de 2021., às ths

Imperatriz, 19 deJUI-HO de?021.

LEAL
i,i{ESIDL,NIE D,,\

O

DE, LICITÂCÃO

\
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