
Assunto: Re: RES: Edital - Pregão Presencial n.º 03/2021
De: Licitação <cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br>
Data: 18/11/2021 10:53
Para: cin a emi yoshikawa <cy emy@hotmail.com>

O questionamento se insurge para verificar se a impugnação ofertada pela empresa ASD – Treinamento
e Desenvolvimento de Pessoal Ltda. – ME era tempestiva.

Consigna a empresa em sua manifestação, verbis:

“A licitante deve impugnar o edital com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência da data de
abertura dos envelopes de habilitação e o cidadão deve impugnar, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis antes
da ata de abertura dos envelopes de habilitação.”

A redação legal da lei de licitação difere do quanto escrito acima.

Diz a redação legal, veja-se:

Lei Federal n. 8.666/1993.

Art. 41. (...);

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação
desta Lei, devendo protocolar o pedido ATÉ 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três)
dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113.

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante
que não o fizer ATÉ o segundo dia útil  que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso,
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.

Aliás, o texto do edital traz redação semelhante, veja-se:

Edital de Pregão Presencial n. 03/2021 – Processo n. 120/2021

3.1. ATÉ 02 (dois) dias úteis anteriores à data fifixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

Ora, o Pregão em questão estava marcado para o dia 16 de novembro (terça-feira). Havia dois dias
úteis antes dessa data, quais sejam: dia 12 de novembro (sexta-feira) e dia 11 de novembro (quinta-
feira). A impugnação foi recebida no dia 11 de novembro (quinta-feira).

Se o primeiro dia útil em questão era o dia 12 e o segundo dia útil era o dia 11, e a impugnação poderia
ser ofertada ATÉ o segundo dia útil, inafastável a conclusão da tempestividade da impugnação ofertada.

Diante desse quadro, tempestiva a impugnação, uma vez que o texto legal expressamente diz que a
impugnação por parte do licitante poderá ser ofertada ATÉ o segundo dia útil.

Em 12/11/2021 14:56, cin a emi yoshikawa escreveu:

Prezados, boa tarde!

Agradeço ao pronto retorno e envio da Ata de Reunião da CPL.
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Ocorre que, ainda que o posicionamento da Câmara tenha sido no sen do de acolher o defendido por esta
empresa, é imprescindível o cumprimento formal e integral da legislação vigente.  

Assim, é o presente para ques onar se a impugnação ofertada pela empresa citada na Ata de Reunião
obedeceu o prazo legal da Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, transcrito abaixo:

“A licitante deve impugnar o edital com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência da
data de abertura dos envelopes de habilitação e o cidadão deve impugnar, no mínimo, 5
(cinco) dias úteis antes da ata de abertura dos envelopes de habilitação.”

Importante consignar que esta empresa busca a lisura e segurança do certame e, quando a Câmara exige, para
fins de qualificação técnica, o registro das licitantes em Conselhos de classe na fase de contratação, permite a
pluralidade e ampla par cipação no certame, buscando a proposta mais vantajosa. E tal posicionamento
também se coaduna com o entendimento dos órgãos de controle.

Razão Social: SOMAPRINT COMUNICACAO
CNPJ: 62.551.858/0001-00

Mais uma vez agradeço e aguardo breve retorno.

Cordialmente,

Cin a Tiemi Kobayashi

Enviado do Email para Windows

De: Licitação
Enviado:sexta-feira, 12 de novembro de 2021 10:51
Para: cin a emi yoshikawa
Assunto: Re: Edital - Pregão Presencial n.º 03/2021

Bom dia.

Segue resposta, conforme Ata de Reunião anexa.

Em 11/11/2021 17:50, cin a emi yoshikawa escreveu:

Prezados, boa tarde!

Tenho uma indagação a fazer quanto ao certame, objeto do Processo Administra vo n.º
120/2021, conforme segue:

Em se tratando de contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião
cien fica e metodológica, a exigência de registro junto ao CONRE - Conselho Regional de
Esta s ca, tanto da empresa quanto do profissional esta s co, não deveria ser, também,
exigência na fase de habilitação, e não somente na de contratação, uma vez que se trata
de serviço técnico especializado, a exemplo de obra de engenharia, que exige CREA em
ambas as fases?   

Razão Social: SOMAPRINT COMUNICACAO
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CNPJ: 62.551.858/0001-00

Agradeço pela atenção e aguardo breve retorno.

Cordialmente,

Cin a T. Kobayashi
-- 
At.te

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Câmara Municipal de Suzano
Rua dos Três Poderes, 65 – Jardim Paulista - Suzano/SP
www.camarasuzano.sp.gov.br
FONE: (11) 4744-8000

-- 
At.te

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Câmara Municipal de Suzano
Rua dos Três Poderes, 65 – Jardim Paulista - Suzano/SP
www.camarasuzano.sp.gov.br
FONE: (11) 4744-8000

Anexos:

OpenPGP_0x7D5BE6A1E78E6A7A.asc 3,1KB
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