
AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO 

PRESENCIAL N.º 010/2021-CIL-ADS / REGISTRO DE PREÇOS N.  010/2021 

EMPRESA: RECHE GALDEANO & CIA LTDA 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de logística 
para apoio estrutural, compreendendo: planejamento, organização, recursos humanos, 

serviços técnicos, logística de armazenagem, logística reversa e de transporte multimodal, 
disponibilização de veículos pesados, containers frigorificados, equipamentos de suporte, 
embarcações e demais artefatos necessários para a execução do escoamento, 
armazenagem e distribuição da produção rural, proveniente do Programa de Regionalização 

da Merenda Escolar —PREME. 

Relatório: 

Trata-se de Impugnação e Pedidos de Esclarecimentos ao Edital do Pregão Presencial n.º 
010/2021—CIL-ADS manejada por RECHE GALDEANO & CIA LTDA, alegando e se insurgindo 
nos seguintes termos: 

a) O critério de julgamento estabelecido no presente certame atenta contra o 
caráter competitivo da licitação, motivo pelo qual requer a alteração para que 
seja adotado a espécie de julgamento menor preço total por item; 
b) Se insurge contra a apresentação de atestados de capacidade técnica no 
percentual de 30% para todos os itens que compõem o lote licitado, 
sustentando que tal exigência fere o caráter competitivo do certame; 
c) Questiona sobre a ausência de previsibilidade da carga horária a ser cumprida 
pelos condutores dos veículos; 

Ao final, pleiteia: 1. Sejam respondidos tempestivamente no prazo de 24 horas os quesitos 
formulados; 2. Seja conhecida a impugnação e julgada totalmente procedente; 3. Seja 
suspenso o certame para que se proceda com a revisão do Edital, com as devidas exclusões 
das cláusulas abusivas e omissões indicadas; 4. A reabertura do certame no prazo de 8 (oito) 
dias úteis visando a ampliação da competição. 

É o relatório. 
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GOVERNO DO ESTADO 

Da Intempestividade da Impugnação e dos Esclarecimentos: 

Preceituam o Art.87, §1º da Lei 13.303/20161 e Item 10 do Edital, que qualquer cidadão é 
parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade da lei de regência, 
devendo protocolar o expediente até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
ocorrência do certame. 

Certo é que a Sessão Pública do Pregão Presencial n.º 010/2021—CIL-ADS tem data marcada 
para o dia 14/10/2021, às 09:00, na sede desta Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas — ADS. 

Ponto relevante para a contagem do prazo ao qual se submete à impugnação e os pedidos 
de esclarecimentos é que o Governo do Estado do Amazonas estabeleceu o dia 11/10/2021 
como ponto facultativo no âmbito estadual, assim como o dia 12/10/2021 é tido como 
feriado nacional (Art.1º, Lei nº6.802/19802). 

Sob esse prisma, o último dia para a apresentação de impugnação e pedido de 
esclarecimentos seria o dia 05/10/2021, por ser este o 59 (quinto) dia útil imediatamente 
anterior à data marcada para a ocorrência do certame. 

Em sede de juízo de admissibilidade, especialmente no que toca à tempestividade, percebo 
que a referida impugnação fora protocolada aos dias 06/10/2021, às 16h15min, via correio 
eletrônico, ou seja, ao arrepio do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada 
para a ocorrência do certame. 

Sob esse viés, resta claro que a impugnação manejada não preencheu o requisito extrínseco 
de admissibilidade da tempestividade, não merecendo melhor sorte se não ser considerada 
intempestiva, prejudicando assim seu conhecimento. 

Aproveitando o ensejo, pontue-se que o texto de lei é claro e expresso quando outorga o 
prazo de 3 (três) dias úteis para a entidade julgadora responder aos questionamentos, e não 
de 24 (vinte e quatro) horas, como pretendeu a Impugnante. 

Dispositivo: 

1 Art. 87. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será 
feito pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo tribunal de contas competente, na forma da legislação 
pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração 
da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição. 

§ 12 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 ocorrência do certame, 
devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 2º. 

2 Art. 1º É declarado feriado nacional o dia 12 de outubro, para culto público e oficial a Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil . 
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GOVERNO DO ESTADO 

Com base no exposto, diante de sua intempestividade, deixo de conhecer da 
impugnação e dos pedidos de esclarecimentos ao edital formulados pela empresa RECHE 
GALDEANO & CIA LTDA, mantendo-se inalterados todos os termos do Edital do Pregão 
Presencial nº 010/2021— CIL-ADS / Registro de Preços 010/2021. 

Manaus (AM), 08 de outubro de 2021. 

ANDRÉ ALEXANDR E LIMA RIBEIRO 
Vice-Presidente da Comissão na de Licitação — CIL/ADS. 
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GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 07 de outubro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

<#E.G.B#62053#12#63569/>

Protocolo 62053
<#E.G.B#62057#12#63573>

DECRETO DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da 

competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, 
Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO que somente por ato do Chefe do Executivo deixarão 
de funcionar as repartições estaduais ou será suspenso o expediente 
nos dias úteis (Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado, artigo 206);

CONSIDERANDO que o feriado nacional de 12 de outubro, data 
consagrada a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (Lei Federal 
n.º 6.802, de 30.6.1980), ocorre em dia de terça-feira;

CONSIDERANDO a necessidade da contenção de gastos com o funcio-
namento da máquina administrativa nos dias que intercalam fins-de-semana 
e feriados, resolve

I - DECLARAR ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias 
e fundações do Estado, no dia 11 de outubro de 2021, segunda-feira, 
ressalvados todos os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual 
de Saúde;

II - DETERMINAR à:
a) Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que promova a 

compensação das horas normais de ensino, conforme estabelece o disposto 
no artigo 3.º da Lei Federal n.º 662, de 06 de abril de 1949, se houver 
necessidade;

b) Secretaria de Estado de Administração e Gestão a organização 
de banco de horas relativo ao ponto facultativo, com vistas a possíveis 
compensações pelos servidores do Poder Executivo.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 07 de outubro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

<#E.G.B#62057#12#63573/>

Protocolo 62057
<#E.G.B#62059#12#63575>

DECRETO DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da 

competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO o trânsito em julgado da SENTENÇA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, proferida 
nos autos da Ação Ordinária n.º 0656560-92.2018.8.04.0001, que julgou 
procedente o pedido autoral, para determinar que seja efetuada nova 
nomeação de DELANO GOMES DA SILVA, para o cargo de Auxiliar 
Agropecuário, da Secretaria de Estado de Produção Rural, constante do 
Edital n.º 01/2011 - SEPROR;

CONSIDERANDO a orientação da Procuradoria Geral do Estado 
contida na Solicitação n.º 1005/2021, encaminhada por intermédio do Ofício 
n.o 01238/2021/SAJ-PPC/PGE;

CONSIDERANDO que as despesas decorrentes de decisão judicial não 
são consideradas para o limite previsto no artigo 19, II, da Lei Complementar 
n.º 101, de 04 de maio de 2000, na forma do § 1.º, inciso IV, do mesmo diploma 
legal, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011103.002160/2021-47 
(Ofício n.º 910/2021-CGAB/PGEAM), resolve

I - NOMEAR, nos termos dos artigos 7.°, I, e 8.° da Lei n.º 1.762, de 
14 de novembro de 1986, à vista de habilitação em concurso público, para 
exercer cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de 
Estado de Produção Rural, o candidato abaixo especificado:

N.° Ordem Nome do Candidato Classificação
Município: Manaus/AM
Cargo: Auxiliar Agropecuário
1. DELANO GOMES DA SILVA 79.ª

II - DETERMINAR à Secretaria de Estado de Produção Rural que 
proceda à notificação pessoal do candidato nomeado pelo presente Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 07 de outubro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador-Geral do Estado do Amazonas

PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Estado da Produção Rural

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

<#E.G.B#62059#12#63575/>

Protocolo 62059

<#E.G.B#62061#12#63577>

DECRETO DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da 

competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 72, II, da Lei Complementar n.º 

30, de 27 de dezembro de 2001;
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 4.021/2021-

AMAZONPREV/GADIR, subscrito pelo Diretor-Presidente da Fundação 
Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, e o que mais consta do 
Processo n.o 01.02.013301.000924/2021-94, resolve

EXONERAR, a contar de 06 de outubro de 2021, nos termos do artigo 
55, II, “a”, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, TURÍBIO JOSÉ 
CORREA DA COSTA, do cargo de confiança de Diretor de Previdência da 
Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - AMAZONPREV, 
constante do Anexo V, da Lei Complementar n.º 30, de 27 de dezembro de 
2001.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 07 de outubro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

<#E.G.B#62061#12#63577/>

Protocolo 62061
<#E.G.B#62064#12#63580>

DECRETO DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da 

competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 72, II, da Lei Complementar n.º 

30, de 27 de dezembro de 2001;
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 4.021/2021-

AMAZONPREV/GADIR, subscrito pelo Diretor-Presidente da Fundação 
Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, e o que mais consta do 
Processo n.o 01.02.013301.000924/2021-94, resolve

NOMEAR, a contar de 06 de outubro de 2021, nos termos do artigo 
7.º, II, da Lei n.° 1.762, de 14 de novembro de 1986, CLAUDIO MARINS 
DE MELO, para exercer o cargo de confiança de Diretor de Previdência da 
Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - AMAZONPREV, 
constante do Anexo V, da Lei Complementar n.º 30, de 27 de dezembro de 
2001.

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO


