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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018/CEL/ALE/RO 
INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PROCESSO:  17495/2015-86 
 
 
OBJETO:          CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, a pedido 
do Departamento de Comunicação. 

 
 
IMPUGNANTE: 
   
MINHA AGENCIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA, pessoa jurídica de direito privado,  
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.030.261/0001-05, domiciliado nesta capital, na Rua Afonso 
Pena, 219 – Centro, Porto Velho/RO, Telefone 69 98113-0617, com fundamento no Art. 41, da 
Lei Federal nº 8.666/93, apresentou Impugnação aos termos do Edital em referência.  
 
A impugnação foi endereçada a Comissão Especial de Licitação - CEL, tendo sido protocolada 
em 16/04/2018, às 12h40min nesta Comissão. 

 
O Presidente em face dos termos da impugnação em referência expõe e decide, com fulcro no § 
1º do Art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, abaixo transcrito, o que adiante segue: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada. 

.....§ 1
o
  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

o
 do art. 113. 

 
I. DA TEMPESTIVIDADE 

 
 
Não acolho a presente impugnação, visto que intempestiva, razão pela qual, apresentamos as 
alegações da tempestividade da seguinte forma:   

 
Conforme ensinamento do mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2007, pág. 609/611), “a 
contagem do prazo para impugnação se faz com a observância da regra geral do Artigo 110 da 
Lei nº 8.666/93, tendo por termo inicial a data estabelecida para o dia da apresentação da 
proposta”, ou seja: 

 
A Impugnante deve observar que a contagem do prazo para impugnação é regressivo, contados 
a partir do dia anterior a data de abertura do certame, calculado da seguinte forma: 
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O prazo para impugnação é de até cinco dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública. 

 
O dia 18 de abril de 2018 (quarta-feira) 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 útil na contagem regressiva para a realização do certame é o dia 17 de abril de 
2018 (terça-feira); o segundo, o dia 16 de abril de 2018 (segunda-feira); o  terceiro, o dia 13 
de abril de 2018 (sexta-feira); o  quarto, o dia 12 de abril de 2018 (quinta-feira) e o quinto, o 
dia 11 de abril de 2018 (quarta-feira); 

 
Portanto, a impugnação protocolada em 16/04/2018, às 12h40min, deveria ter sido 
protocolada até às 18horas do dia 11 de abril de 2018 (quarta-feira), último minuto do 
encerramento do expediente neste Órgão, ou seja: às 18h00min, poderia qualquer pessoa 
impugnar o edital ou requerer esclarecimentos. 

 
Desta forma, por ter sido protocolado fora do prazo decadencial, resta patente a 
intempestividade da presente impugnação, fato este que impossibilitaria seu conhecimento. 

 
Não obstante a intempestividade, em observância ao direito constitucional de petição, passo à 
revisão de texto de itens do edital e seus anexos, assinalados pela MINHA AGÊNCIA 
PROPAGANDA E MARKETING LTDA.  

 
1) Em síntese, alega que TABELA 1 (subitem 13.8 da Minuta do Contrato), trata da aplicação 

de multas as eventuais infrações – atribuindo a elas graus, com percentuais de multas a 
serem aplicadas. Mas que ao final – sobrepõe os termos já definidos no mesmo edital no 
seu Item 20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, bem como nos seus subitens 
anteriores – 13.1 até 13.7.1, ou seja, toda a Cláusula Décima Terceira, da Minuta do 
Contrato, que já versa sobre as sanções administrativas, adequadas ao objeto e ao 
mercado publicitário, visto que seus termos estão presentes da mesma forma e redação 
em todos os editais em nível nacional. E que, pelo que se apresenta no subitem 13.8 – 
para tanto; trata-se de uma sobre-aplicação cumulativa de multas e penalidades na forma 
de percentuais do valor global do  Contrato,  que tornaria, qualquer que fosse a ocorrência, 
um peso tão oneroso e desproporcional à receita/remuneração da agência, advinda do 
contrato – tornando inviável financeiramente toda a sua atividade, conforme vislumbramos 
na CF de 1988, sobre a ordem econômica 

 
 Respondemos negativamente, no que concerne as multas, não se trata de sobre-

aplicação cumulativa, pois o subitem 13.8 – Tabela 1, apenas detalha a infração e 
aplicação das multas previstas na Cláusula Décima Terceira – Sanções 
Administrativas. 

 
2) Sugere alteração do subitem 8.1.4 da Minuta do Contrato, passando a ter a seguinte 

redação: Verbis: 8.1.4 xx%(xx por cento) dos valores previstos na tabela referencial de 
preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará (SINAPRO-PA), a 
título de ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pela CONTRATADA. 
 
 Assiste razão porque não se aplica a essa forma de remuneração, sugestão acolhida 

na forma do ADENDO ESCLARECEDOR II. 
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II. DA CONCLUSÃO 
 
Diante dos fatos exposto, deliberamos pela não apreciação do mérito da impugnação em tela, 
neste ato, retificamos a data da realização do certame licitatório permanece inalterada, ou seja, 
será realizada no dia 18 de abril de 2018, às 09h00min.  

 
 

Porto Velho/RO, 16 de abril de 2018. 
 

 
 

Everton José dos Santos Filho 
Presidente CEL/ALE/RO 

ATO nº 2400/2017/SRH/P/ALE 

http://www.ale.ro.gov.br/

