
RESPOSTA A IMPUGNA<;AO AO EDITAl

PROCESSO ADM. 014/2017
PREGAO ElETRONICO NO02/2017
OBJETO: Contrata~o de empresa especializada na prestaC;ao de servic;o de
entrega e coleta de documentos - via motociclista 1 motobay 1 motofrete -
para 0 Conselho Regional de Servic;o Social do Estado de Sao Paulo - CRESS
9a REGIAO/SP, em concordancia com 0 este edital e seus anexos.

I. DAS PREUMINARES:

1. lmpugna~i!o interposta tempestivamente pela empresa
BRASlLElRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS• ECT,com fundamento no art. 21, X e
art. 22, V, ambos da constitui<;iio da republica, atraves do decreto 509/69 e lei
6.538/1978.

II. DAS RAZOES DA IMPUGNA<;AO (EM RESUMO)

2. Em resume, a ernpresa impugnante contesta 0 edital de licita~o 003/2017, que
tern como objeto a contratacao de empresa especializada na pr~o de servko de
entrega e coleta de documentos - via motociclista 1 motoboy / motofrete - para 0

Conselho Regional de Service Social do Estado de sao Paulo - CRESSga REGrAO/SP,
em concordiincia com 0 este edital e seus anexos, alegando que 0 servi<;ode coleta,
transporte e entrega de documentos(sendo irrelevante, para tanto, ser realizado par
mtermedto de "motobov" ou nao) nada mais e do que a coleta, 0 transporte e a
entrega de carta e que podera ser prestado somente pela ECT, alega ainda que no
anexo I do editai (Termo de Referencia), apresenta enderec;os dos locais onde 0

service de entreqa, coleta e transporte de documentos deverao ser prestados, no
ambito da cidade de sao Paulo e respectiva regiao Metropolitana.

3. Demonstra ainda a lei 6538/78 os conceitos de "carte" como objeto de
correspondeooas.

III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE

4. Requer a Impugnante:

A) Requer que seja acolhida a presente impugnac;ao, com a consequente
anula~o do certame em curse e do eventual contrato que eventualmente dele
advenha;

B) Na hipotese de indeferimento do pedido par parte da Comissaode Udta~o,
requer a converseo do pedido de reconsidera~o em curse hierarquko com 0

consequente encaminhamento a unidade Administrativa imediatamente superior;
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que seia detalhado 0 objeto do presente certarne, assim como a sua forma de
execucso.

IV_ DA ANAu5E DA FUNDAMENTA<;AO

6. Inicialmente, cabe analisar 0 requisito de admissibilidade da referida impugna<;ao,
ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal.
Dessa forma, 0 Decreto 5.450/05, em seu artigo 18, dispoe: "Ate dois dias Uteis antes
da data fixada para eberture da sessso publica, qualquer pessoa poae» impugnar 0

ato convocat6rio do pregao, na forma etetronc» ':

7. 0 impugnante encaminhou em tempo habit, via e-mail, sua impugna<;ao ao setor de
Licita<;1io do CRESS 9a REGIAO /SP, portanto, merece ter seu mente analisado, ja que
atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares.

8. Quanto ao rnerito, 0 CRESS 9a REGIAO/SP entende que nao ha que se falar em
ilegalidade, visto que no proprio edital analisado pela impugnante consta na
justiticativa do tipo de service que a empresa fara durante a execucso de seu contra to.

9. Analisando 0 edital e seus anexos, conclui-se que nao se trata de contratacao de
remessa de cartes ou quaisquer outros objetos cujo monopolio pertence aos Correios e
Telegrafos, ja que 0 service objeto do certame e: a) rernessa de documentos de
interesse da Administra<;1io Publica; b) em curtas dlstanclas dentro da Grande Sao
Paulo; c) Com tempo de inicio de execucso menor do que 01 hora; d) com assinatura
de protocolo proprio de entrega; tudo na forma das nonmativas aplkaveis, em especial
a Lei Municipal de Sao Paulo nO 14.491, de 27 de julho de 2007, e 0 Decreto Municipal
nO 48_919, de 09 de novembro de 2007, bern como as Leis Federais nO 9.503/1997
(Cooigo de Transite Brasileiro), nO 12.009/2009, nO 12.436/2011, a Resolu<;1io
n0356/2010 do CONTRAN.

10. 0 objeto do pregao nao trata de correspondences, com ou sem envoltorio, sob a
forrna de comuntcacso escrita, de natureza administrativa, social, oomercial, ou
qualquer outra, que contenha informa<;iio de interesse especifico do destinatano, uma
vez que se tratam de expedientes administrativos como envio e retorno de autos de
processos aomlntstrativos ou judiciais, ou pequenos objetos, todos de interesse da
administracao publica que os remete e nao interesse especifico do destmatarto.

11. Cabe ressaltar que 0 CRESS 9a REGrAO/SP ja mantem contratos de postagens com
a impugnante, para atender 0 objetivo de seu mono polio, quais sejam, ernissao de
correspondencias para categoria profissional desta entidade, malotes, SEDEX, entre
outros de acordo com a lei 6.538/78_
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V. DA DECISAO

12. Isto posto, conheco da impugna<;2io apresentada pela EMPRESA BRASILElRA DE
CORREIOS E TELEGAArOS - ECT, para, no merito, negar-Ihe acolhimento, nos tennos
da legisla<;2io pertinente.

sao Paulo, 12 de Abril de 2017.

DOS ANTOS SILVA
- CRESS 9a REGIAO/SP

Rua Conselheiro Nebias, 1.022 - Campos Elfseos - Sao Paulo!SP
CEP: 01203·002 - fane: 11 3351 7500 =www.cress-sp.org.br

http://=www.cress-sp.org.br

	Ntr573C.PDF

