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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

INTEMPESTIVA - PREGÃO Nº 018/2021

1.  PRELIMINARMENTE - DA ADMISSIBILIDADE

Trata-se de impugnação ao edital do pregão em epígrafe,
apresentada pela empresa HI TECHNOLOGIES LTDA.

 Preliminarmente, cumpre salientar que a empresa
supramencionada encaminhou sua petição às 16h17min
do dia 02/07/2021 através de e-mail conforme consta dos
autos do processo nº 31040900/21/SEMUS, o Decreto
Federal 10.024/19 expõe “Art. 24. Qualquer pessoa poderá
impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até Três Dias
Úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública” evidencia-se pala contagem de prazos que data é
01/07/2021, tem-se por INTEMPESTIVA a impugnação.

Ainda neste sentido, temos o dito comum de que “o edital
faz lei entre as partes”, sendo assim, observa-se o item 26
do Edital em questão:

19 DA IMPUGANAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

 

Até 03 (três) dias úteis antes da data designada
para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

 

19.2.                A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no

sistema www.comprassbrp.com.br.

 

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis
pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias
úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

 

Acolhida a impugnação, será definida e publicada
nova data para a realização do 

 

. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este
processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em
campo próprio do Sistema Portal de Compras
Públicas no endereço eletrônico
comprassbrp.com.br.

 

O pregoeiro responderá aos pedidos de
esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos 
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As impugnações e pedidos de esclarecimentos não
suspendem os prazos previstos no 

 

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é
medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

 

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

 

As respostas às impugnações e aos esclarecimentos
solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serão cadastradas no sítio comprassbrp.com.br,
sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

Não serão conhecidas as impugnações
apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no
caso de empresas, que estejam subscritas por
representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pela 

A petição de impugnação apresentada por empresa deve
ser firmada por sócio, pessoa designada para a
administração da sociedade empresária, ou procurador, e
vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato
social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de
designação do administrador, ou de procuração pública ou
particular (instrumento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).

Portanto, resta INTEMPESTIVA a impugnação apresentada,
e em desacordo tanto com o item 26 do Edital de Pregão nº
018/2021, como com o art. 24 do Decreto Federal
10.024/19.

Pautado por estas questões, resta demonstrado que o
presente pedido não pode ser conhecido, eis que eivado do
vício da intempestividade, prejudicando inexoravelmente a
análise do mérito e das razões invocadas para a suspensão
do certame.

Todavia, embora intempestiva a impugnação, em nome do
interesse e moralidade pública, convém esclarecer alguns

pontos levantados na peça impugnatória, para que não
restem dúvidas quanto à lisura do presente certame:

 

“1. Taxa cobrada trata-se de valor recolhido para aos custos
de utilização de recursos de tecnologia da informação,
conforme lei 10.520/2002 art. 5

2.  observa-se que todas as plataformas utilizadas para
realização de pregão eletrônico fazem a cobrança
dos custos da mesma”

3.  Essa cobrança é de amplo e total conhecimentos
TODOS”

 

Desta maneira, e por tudo o que foi apresentado, parece-
nos que o licitante ao apresentar peça impugnatória fora do
prazo e com razões infundadas, conforme demonstrado
pela Comissão Permanente de Licitação, leva-nos a crer
que a sua única intenção é procrastinar o presente certame.

II - DA DECISÃO

Em referência aos fatos expostos e da análise ao item
impugnado, O Sr. Pregoeiro, no uso de suas atribuições e
em obediência as Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93, Decreto
Federal nº 10.024/9, bem como, em respeito aos princípios
licitatórios, DECIDE que:

A Impugnação ao Edital do PREGÃO Nº 018/2021, por
apresentar o vício da INTEMPESTIVIDADE, NÃO FOI
CONHECIDA, restando prejudicada, de pronto, a devida
análise do MÉRITO.

Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, do julgamento objetivo, da
finalidade, portanto, respeitadas as normas que regem a
modalidade em comento.

É como decido.

 

São Benedito do Rio Preto/MA, 05 de julho de 2021

ALEX ANDREY LOPES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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