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DECISÃO

PROCESSO N° : 21.0.000001682-6

ASSUNTO : Pedido de Esclarecimento Extemporâneo
 

Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Vigilância armada, com
disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para as unidades da Defensoria
Pública do Estado do Tocantins nos municípios de Palmas, Gurupi e Araguaína, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com especificações e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.

 

1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

 

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado via e-mail no dia 25/02/2021 pela empresa GRUPO
INTERATIVA SEGURANÇA E SERVIÇOS, às 11h:26min.

 

Os questionamentos são intempestivos conforme dispõe o edital, no item 27.1.

 
27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

 

O prazo para realização de pedido de esclarecimentos é de até três dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública.

 

O encaminhamento via e-mail do pedido de esclarecimentos, que originou este expediente, ocorreu em
25/02/2022 às 11:26 (horário de Brasília), sendo manifestamente intempestiva a medida buscada, pois a
data da sessão de abertura está designada para o dia 04/03/2022 às 08h:15min.

 

Conforme o ensinamento do mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, “A contagem do prazo para
impugnação se faz com a observância da regra geral do art. 110 da Lei nº 8.666/1993, tendo por termo
inicial a data estabelecida para apresentação da proposta”. Para facilitar o entendimento, exemplifica a
seguinte situação:

“O dia 25 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 24; o segundo, o dia 23. Portanto, até o dia 22, último
minuto do encerramento do expediente no órgão, poderá o licitante e
qualquer cidadão impugnar o edital ou requerer esclarecimentos.” (...)
FERNANDES, J.U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão



eletrônico presencial e eletrônico. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p.
539.

Aplicando-se a mesma sistemática ao caso em tela, considerando a data marcada para a sessão pública,
bem como que à ela antecede feriado de carnaval, ocasião em que não há expediente nesta DPE-TO,
conforme Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Tocantins – CSDP, nº
30/2008, ratificado através do Ato nº 17 de 18 de janeiro de 2022, que estabelece o calendário de feriados
e pontos facultativos no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Tocantins para o exercício de 2022, é
de se considerar que o termo final para apresentação de qualquer questionamento se encerrou em
24/02/2022.

 

Disto isto, sendo extemporânea a pretensão, resta patente a intempestividade do pedido de esclarecimento
em questão.

 

2. CONCLUSÃO

Diante do exposto, deixo de conhecer o pedido de esclarecimento tendo em vista sua intempestividade.

 

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Lustosa Maciel, Pregoeiro (a), em
25/02/2022, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0626200 e o código
CRC 1020693E.
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