
~m~ IEltº·
O GOVERNO DA GENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR
DE FEIRA DE SANTANA
C.N.P.J.: 40.637.159ft)001-36

RESPOSTAAO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019-2021

Formulada pela Empresa: WALLACE S. DA SILVA.

ASSUNTO: Requer a empresa acima mencionada à interposição do pedido de impugnação
da Licitação nº027-2021, referente ao Pregão Presencial nº 019-2021 - cujo objeto é
"Contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de tratamento de piso com selagem e impermeabilização, mediante limpeza e assepsia com
aplicação de produtos de higienização Hospitalar com remoção de sujidade e manutenção de
limpeza para atender as necessidades do HIPS, conforme especificações do anexo I, em
consonância com o anexo II do Edital."

1. DO QUESTIONAMENTO;

O interessado requer a impugnação do edital acima mencionado, para que se faça
constar a Lei nº 3.982 de 29 de dezembro de 1981 que dispõe sobre o Subsistema de
Saúde do Estado da Bahia.

Ademais, aponta vícios em relação ao "Removedor", "Base Selador" e
"Impermeabilizante"

Por fim, requer a retificação do edital licitatório para a revisão dos itens acima
mencionado e posterior republicação do edital

2. DA APRECIAÇÃO

I-PRELIMINARMENTE

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade do referido questionamento,
ou seja, avaliar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal.

Dessa forma, conforme consta no edital, item 17.1, a impugnação poderá ser feita até
02 (dias) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão,
cabendo a pregoeira manifestar-se em até 01 (um) dia útil sobre a petição.

A de salientar, conforme dispõe o ordenamento jurídico pátrio, a contagem de prazo
para efeito de impugnação não se computa o dia para a realização do certame, como bem
ensina o nobre doutrinado Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, se não vejamos:
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"O dia 19 foi fixado para a realização da sessão e, na forma da
contagem geral de prazos, não se computa o dia do início. O
primeiro dia na contagem regressiva é o dia 18; o segundo, o
dia 17. Portanto, até o dia 16, último minuto do encerramento
do expediente no órgão, poderá o licitante e qualquer cidadão
impugnar o edital ou requerer esclarecimentos. [FERNANDES,
Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e Pregão
Presencial e Eletrônico - 6. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum,
2015. p. 472]"

Nesse sentido, destaca-se lapidar síntese proferida pelo ministro do TCU Raimundo
Carreiro:

3 .5 Preliminarmente, é conveniente delinear as diversas
disposições normativas que regem a matéria. A Lei 8.666/1993,
que institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública, estabelece que:

[ ... ]

3.8 Assim, observa-se que tanto a lei quanto os decretos
definem que a impugnação pode ser intentada até dois dias
úteis antes da realização da licitação. Da interpretação das
referidas normas, que utilizam a expressão "até", pode-se
concluir que o segundo dia útil anterior ao certame também
deverá estar incluído no prazo (ou seja, a impugnação
poderá ser apresentada inclusive no segundo dia útil que
antecede a disputa).

3 .9 Tal entendimento é corroborado pelo Acórdão TCU n.
1/2007 - Plenário e pelo Acórdão TCU n. 539/2007 - Plenário,
que pode ser adotado como paradigma de método a ser utilizado
na contagem do prazo do caso que ora se analisa: [ ... ]

8. Ressalto, quanto à contagem de prazo para impugnações,
que, [ ... ], deve-se excluir, e não incluir, o dia marcado para o
recebimento das propostas (23/03/2006). Esse ponto, entretanto,
não altera o mérito da análise, uma vez que o prazo para
apresentação das impugnações era o dia 21/03/2006 (dois dias
antes da data fixada para o recebimento das propostas), de
acordo com o subitem 11.2 do ato convocatório (fl. 47), sendo a
impugnação tempestiva. [ ... ]

3 .1 O Nessa linha de raciocínio, considerando que a licitação
ocorreria no dia 18/7/2011 (segunda-feira), o primeiro dia útil
anterior à licitação seria o dia 15/7/2011 (sexta-feira), e o

Rua da Barra, 705 - Jardim Cruzeiro -Tel.: (75) 3602-7100 - Fax.: (75) 3602-7112 - CEP - 44015-430 - Feira de Santana - Bahia.

- q



IEiiiA
O GOVERNO DA GENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR
DE FEIRA DE SANTANA
C.N.P.J.: 40.637.159ft)001-36

segundo seria o dia 14/7/2011 (quinta-feira), no decorrer do
qual ainda poderiam ser recebidas impugnações ao edital. TCU.
Processo TC nº 019.797/2011-7. Acórdão nº 2.167/2011 -
Plenário. Relator: ministro Raimundo Carreiro

Portanto, a petição de recurso deverá ser protocolada dentro do prazo previsto no item
17.1 - no horário das 08:00 (oito) às 17:00 (dezessete) horas, no Setor de Licitação da
Fundação Hospitalar de Feira de Santana, sita à Rua da Barra, 705, Jardim Cruzeiro - Feira
de Santana-BA, mediante carimbo ou recibo de protocolo assinado por procurador
devidamente habilitado.

Cabe observar ainda que o pedido de impugnação foi protocolado no dia 08 de
novembro de 2021, cuja data da licitação está marcada para o dia 10 de novembro de 2021,
sendo assim, para fins de contagem de prazo, o impugnante teria até o dia 05 de novembro de
2021 para impugnar o certame, o que não o fez, portanto, a referida impugnação é
INTEMPESTIVA.

Por fim, consta uma cópia de um e-mail no qual a empresa teria encaminhado no dia
05 de novembro de 2021 sua impugnação, no entanto, o edital prevê apenas impugnação a ser
protocolizada no setor de licitação da unidade, portanto, não será considerado tal prática para
fins contagem de prazo.

II- DO ENTENDIMENTO DA PREGOEIRA

Pelo exposto, respeitando aos princípios da Licitação Pública, quais sejam, princípio
da Legalidade, Isonomia, Moralidade, Eficiência, Vinculação ao Instrumento Convocatório é
que o recurso de Impugnação interposto pela empresa WALLACE S. DA SILVA, é
INTEMPESTIVO, não sendo conhecido seu mérito.

Feira de Santana, 09 de novembro de 2021

MariaApar
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