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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2017/CPL/PMSL
ÓRGÃO INTERESSADO: HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES - HMDM
OBJETO:

Contratação de empresa especializada em serviços de radiodiagnósticos
médicos por imagem nas modalidades de radiologia convencional; tomografia
computadorizada e ultrassonografia; incluído cessão de uso e manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de radiologia convencional, tomografia
computadorizada e ultrassonografia para Hospital Municipal Djalma MarquesHMDM, conforme especificações e condições gerais contidas neste Termo de
Referência

Em resposta à impugnação interposta, tempestivamente, pelo Sr. VICTOR
TEIXEIRA SANTANA, nos manifestamos na forma que segue:
1. RESUMO DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
Em suma, o impugnante alega:
Apesar da publicação do certame ter ocorrido no dia 28/09, a disponibilização do
Edital nos meios eletrônicos oficiais da Prefeitura de São Luís/MA, ocorreu somente
em 03/10, o que fere o prazo disposto no inciso V, art. 4º da Lei 10.520/2002, de oito
dias úteis entre a publicação/disponibilização do Edital e a data da sessão.

2.ANÁLISE E JULGAMENTO
No que concerne as alegações do impugnante passaremos a analisá-las com
fulcro nas disposições legais vigentes.

De acordo com os §1º e 3º do art. 21 da lei nº 8.666/93, o texto do edital
deverá estar acessível aos licitantes logo após a divulgação/publicação do aviso de licitação, sob
pena da não contagem do prazo de intervalo necessário para a abertura do certame licitatório:
“§ 1o do artigo 21 – O aviso publicado conterá a indicação do local em que os
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as
informações sobre a licitação.
§ 3o do artigo 21 – Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior
serão contados a partir da última publicação do edital resumido ou da
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expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou
do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer
mais tarde;”
Constata-se, pois, que a norma nacional determina que o aviso de licitação
publicado deve indicar o local no qual o edital poderá ser efetivamente lido e obtido, o que no
presente caso dispunha:
O Edital poderá ser consultado na Central Permanente de Licitação, em dias
úteis, de segunda a quinta, das 13 às 18 horas, e sexta-feira, das 8 às 13 horas
ou obtido gratuitamente por meio digital nesta Central, bem como pela
internet, através do nosso endereço eletrônico www.saoluis.ma.gov.
Informações pelos telefones: (98) 99136-2433 / (98) 3227-7749 ou e-mail:
contato.cpl@saoluis.ma.gov.br. (g.n.)
É evidente que a negativa de acesso aos interessados acerca do conteúdo do
edital significa a impossibilidade da contagem de prazo de intervalo para fins de abertura da
licitação, até porque, conforme aduz a norma, o mesmo somente passa a contar da efetiva
DISPONIBILIDADE do instrumento convocatório.
No entanto é importante frisar que o Edital, apesar do atraso na
disponibilização no site, encontrava-se plenamente acessível/disponível nesta CPL. O problema
apresentado, restringe-se a um erro humano ou técnico - ainda não podendo ser neste
momento determinado – referente à sua inclusão no site.
O presente debate restaria, então, em determinar se a disponibilização do
Edital em meio físico no endereço desta CPL seria suficiente para o cumprimento do prazo
disposto no inciso, V, art. 4º da Lei 10.520/2002, mesmo com o atraso na disponibilização por
meio virtual (site).
É certo que qualquer interessado, como o próprio impugnante, poderia ter
acionado esta CPL, assim que da publicação do Edital no DOM, para ter acesso imediato ao
mesmo.
O que não se pode desconsiderar é que o acesso ao endereço eletrônico desta
CPL vem se tornado o meio mais comum de consultas, não só a editais, mas a todos os atos
que compõem o procedimento licitatório. E o investimento nessa ferramente, evidenciando
medidas de transparência da Prefeitura, como o sistema push - provê o envio de emails com
informações sobre o andamento dos processos previamente cadastrados/consultados pelo
usuário – não só apresenta comodidade, mas também facilidade de acesso às informações
pelos licitantes, com provável ampliação de concorrência nos certames.
Assim, em consonância com o texto da publicação do aviso de licitação,
considero que a disponibilização do Edital deveria se dar cumulativamente tanto no endereço
físico desta CPL, quanto no seu endereço eletrônico.

3. DECISÃO:
NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO
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Da impugnação interposta, e por todas as razões supra delineadas, restanos declará-la PROVIDA, no sentido de acolher a solicitação de nova publicação de data.
São Luis (MA), 06 de outubro de 2017.

Wilma Freitas Rodrigues
Membro CPL
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