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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Presidência

 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

PROCESSO SEI nº 330020/000108/2022

 

OBJETO:  Registro de Preços para a aquisição de Uniformes para utilização no Projeto Mutirão
Comunitário Solidário (MCS), que será implantado por este Instituto de Terras e Cartografia do Estado do
Rio de Janeiro - ITERJ.

 

Ementa: Apreciação da impugnação ao Edital interposta pela empresa ELISIL UNIFORMES - EIRELI,
sediada na Rua Zequinha Braga nº 240, Itajuba/MG CEP 37.502-064, inscrita no CNPJ Nº 33.841.838/0001-
67. 

Trata-se de Impugnação aos Termos do Edital, tempestivamente apresentada pela empresa em epígrafe,
relativo ao Pregão Eletrônico nº 004/2022.

 

I- DO HISTÓRICO

O Edital de licitação foi divulgado em 20/05/2022 por meio de publicação em Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro, Jornal de grande circulação, bem como no sítio do Instituto de Terras do Estado do Rio de
Janeiro - ITERJ, na forma legal, com data de abertura da Sessão Pública prevista para o dia 01/06/2022, às
11 horas.

Em 27/05/2022, a empresa ELISIL UNIFORMES - EIRELI apresentou  impugnação ao Edital, encaminhada
via correio eletrônico, na forma do item 1.6 do edital.

 

II- DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

Conforme disposto no item 1.6 do item convocatório, na forma da legislação pertinente, assim facultou, in
verbis:

“21.7 Os interessados poderão formular impugnações ao Edital em até 02 (dois) dias úteis anteriores à
abertura da sessão, por escrito, no seguinte endereço: Rua Regente Feijó, nº 07, 5º andar, Centro da Cidade
do Rio de Janeiro (RJ), CEP nº 20.060-060, ou, ainda, por meio do e-mail licitacoes@iterj.rj.gov.br. até às
17h do último dia do prazo. ”

Logo, diante da expressa previsão legal do cabimento de Impugnação ao Edital no prazo de até dois dias
úteis da data de abertura da sessão pública, ELISIL UNIFORMES - EIRELI se utiliza tempestivamente de tal
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prerrogativa.

 

III– DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNANTE

Intenta a Impugnante averbar o instrumento impugnatório ao Edital em apreço, requerendo a alteração do
Edital, conforme relacionado abaixo:

Para o aumento no prazo de entrega, tanto das amostras quanto dos objetos.

 

IV– DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Dada a tempestividade da impugnação, analisando as razões apresentadas pela impugnante, passa ao mérito.

De pronto, é importante destacar que os atos praticados pela Administração em seus procedimentos
licitatórios, obrigatoriamente, devem ser pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade. Nesse sentir,
a realização do certame atende aos princípios licitatórios.

Pela leitura dos termos convocatórios, pode-se concluir que o ITERJ buscou confeccionar um edital de
maneira precisa, contemplando o interesse público, em conformidade e de conformidade com os ditames
legais, buscando a proposta mais vantajosa e evitando a redução do universo de participantes do
procedimento licitatório, preservado portanto, o  referido interesse público.

Não obstante a isso, este Instituto buscou atender todos os critérios estabelecidos pela Procuradoria Geral do
Estado, com a utilização das minutas padrão, bem como, verificando todos os itens constantes no checklist
de contratação disponibilizado pela PGE/RJ.

Nesse sentido, passaremos a discorrer:

 

1. Para o aumento no prazo de entrega, tanto das amostras quato dos objetos:

Aduz a empresa impugnante que se trata de um volume bastante significativo de objeto licitado,
considerando que não há somente a distinção, em especificações, mas o quantitativo de cada uma destas.
Para a fabricação de cada uma destas peças, é demandado um processo específico de acordo com o
plano/cronograma de fabricação, o que exige mãos de obras para cada um, em tempo estratégico para sua
conclusão.

Não há de se questionar que o cumprimento das regras estabelecidas no edital, é dever supremo da
Administração Pública como também do licitante que participa, até porque a regra do instrumento
convocatório está amparado no artigo 3.º da Lei n° 8.666/93, elencadas abaixo:

           Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.

Com isso, cabe ressaltar que o presente Edital ao estabelecer prazo para amostra no máximo de 72 (setenta e
duas) horas, contados a partir da sua notificação e prazo máximo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento do pedido.  Não ofende veementemente o disposto na Constituição Federal, uma vez
que, a Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo assim o interesse
público. Todavia, não é de forma alguma objetivo desta Administração Estadual alijar licitantes, pelo
contrário, todos os procedimentos visam garantir os princípios basilares da licitação pública, tais como a
isonomia, competitividade, legalidade e eficiência. 
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Cumpre informar que, por se tratar de uma Ata de Registro de Preços, ainda que o quantitativo previsto seja
elevado, não sugere que toda a contratação será realizada de uma única vez. Devendo, portanto, o saldo da
Ata ser consumido visando atender as necessidades deste Instituto e dos órgãos aderentes.

Neste Sentido, cabe citar o pronunciamento de todos os tribunais nacionais, inclusive do Tribunal de Santa
Catarina:

 
A licitação, procedimento anterior ao contrato 
administrativo, tem como princípio basilar a 

vinculação ao instrumento convocatório, que é lei 
interna do próprio certame e, por isso, deve ser 
cumprido em sua totalidade, é através dele que 
ficam estabelecidas as regras para o posterior 

cumprimento do contrato, faltante um item exigido 
pelo edital, inabilita-se o proponente. (...) o princípio 

da isonomia deve ser interpretado de forma 
sistêmica ao princípio da vinculação do edital, pois 

este estabelece as regras do certame e aquele 
garante, dentro da própria licitação, a justa 

competição entre os concorrentes, a isonomia não 
deve ser tratada única e exclusivamente como direito dos licitantes,

mas também como um conjunto de deveres e limitações impostas pelo próprio edital.
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, MS n.º 98.008136-0, Rel. Des. Volnei Carlin, j. 14.08.02)(grifo

nosso).

 

Importante ainda elucidar, que é dever do Administrador Público garantir contratação vantajosa a fim de que
seja preservado o interesse da coletividade, haja vista que tal interesse sempre vai se sobrepor ao interesse de
particulares.

V– DA DECISÃO

Ante as considerações apresentadas, analisando as razões da impugnante, na condição de pregoeiro,
manifesto pelo conhecimento da impugnação, tendo em vista a sua tempestividade, para, no mérito, negar-
lhe provimento.

É como decido, com apoio da equipe infra-assinada.

 

José Jeovan dos Santos 
Pregoeiro

Id. Funcional: 0562699-4
 
 

Jorge Magno Quiares da Silva Soares
Membro da Comissão

ID Funcional nº 5120462-2
 
 

Michel Sotelo Marques
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Membro da Comissão
ID Funcional nº 5127541-4

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022

Documento assinado eletronicamente por Jorge Magno Quiares da Silva Soares, Gerente, em
31/05/2022, às 00:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Michel Sotelo Marques, Assistente II, em 31/05/2022, às
00:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por José Jeovan dos Santos, Gerente, em 31/05/2022, às
09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 33658456
e o código CRC 0D5BC987.
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