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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR - TOMADA DE PREÇOS N°. 004-2020
O Secretário Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios de
Freitas/BA, com lastro no Art. 109, § 4º, Lei Federal 8.666/93, RESOLVE acatar a decisão
da Comissão Permanente de Licitações, que julgou improcedente a peça impugnante,
impetrada pela empresa ALIANÇA SOLUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 09.500.326/0001-52, determinando o prosseguimento do certame.

Teixeira de Freitas – BA, 14 de maio de 2020.
________________________
HERMON LOPES DE FREITAS - Secretário Municipal de Projetos Estratégicos e
Gerenciamento de Convênios

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO - CPL TOMADA DE PREÇOS N°. 004-2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada na consultoria, elaboração e gestão de
projetos de engenharia e arquitetura, fiscalização e acompanhamento de obras públicas;
emissão de laudos e pareceres técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura, deste
município.
IMPUGNANTE: ALIANÇA SOLUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
09.500.326/0001-52.
I. DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade do pedido de impugnação.
A solicitante protocolou sua Irresignação, no dia 12 de maio de 2020. A peça protocolada
pela empresa encontra-se lastreada no Art. 41, §2º, da Lei de licitações, portanto deve ser
conhecida e apreciada, eis que foi interposta tempestivamente.
II. DO RELATÓRIO
Refere-se a análise de IMPUGNAÇÃO ao processo administrativo nº 004/2020, que possui
como objeto a “contratação de empresa especializada na consultoria, elaboração e gestão
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de projetos de engenharia e arquitetura, fiscalização e acompanhamento de obras públicas;
emissão de laudos e pareceres técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura, deste
município”.
III. DO QUESTIONAMENTO
A solicitante apresentou dentro do tempo hábil o requerimento de impugnação, com o
questionamento de que a proposta comercial estabelecida pelo processo licitatório é do tipo
“menor preço global” ao invés de ser “menor preço por item”. Fato que, conforme menção da
solicitante, esteja atribuído determinado favoritismo a uma classe de empresas, e
consequentemente, inibindo a possibilidade de participação de outras.
Ao concluir, asolicitante protesta pela republicação do Edital, com a realização da alteração
do tipo de julgamento e reabrindo-se o prazo inicialmente previsto para o processo licitatório.

IV. DA FUNDAMENTAÇÃO E RESPOSTA
As modalidades de licitação são asseguradas e limitadas nos termos dos artigos 22 e 23,
incisos I e II, da Lei Federal 8.666/93:
Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomada de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V - leilão.
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior
serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais);
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).
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Com valores atualizados pela Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018:
Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 , ficam atualizados nos seguintes termos:
I - para obras e serviços de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil
reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil
reais); e
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta
mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta
mil reais).
O Processo Administrativo nº 342/2020 estabelece a Tomada de Preço 004/2020, conforme
definido no § 2o do artigo 22, da Lei Federal 8.666/93:
§ 2 o tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
A modalidade licitação Pregão é instituído pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002,
no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências.
A impugnação apresentada pela empresa Aliança Soluções e Engenharia, inscrita no CNPJ
09.500.326/0001-52, denomina o Processo Licitatório 342/2020 como Pregão Presencial,
entretanto a modalidade utilizada pela municipalidade é a Tomada de Preços. Por
conseguinte, não se observa uma argumentação consistente para a impugnação do edital
mediante a interpretação do artigo 12 do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, pois
este regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão.
Contanto, é possível discutir as escolhas paramétricas da administração quanto a escolha
do tipo Menor Preço Global.
O §1º do art. 23 da referida Lei Federal Lei nº 8.666/1933 estabelece a regra fundamental:
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
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licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.
Optou o legislador por estabelecer a possibilidade do parcelamento, portanto a divisão das
aquisições e serviços em itens. A regra estabelece que o objeto pode ser divido em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis. Assim são dois
atributos: técnica e economicamente viável.
Por sua vez, o Constituição Federal de 1988, de redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998, prevê que:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]
No mesmo sentido, o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93, com a redação dada pela Lei
Federal 12.349/2010.
Art. 3 o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
A administração necessita deliberar mediante a análise dos princípios estabelecidos na
Constituição e demais leis complementares com o intuito de selecionar a proposta mais
vantajosa.
Um fator primordial que motiva a contratação de uma equipe técnica para a fiscalização e
acompanhamento de obras é o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), programa
esse que proporcionará para o município de Teixeira de Freitas diversas benfeitorias através
da implantação de projetos de Saneamento Integrado. O escopo do projeto pode ser
compreendido em execução de obras de esgotamento sanitário, macro e micro drenagem,
recomposição da Área Proteção Ambiental – APP nas margens dos córregos Itanhém,
Penteando e Lava Pés, pavimentação, requalificação das calçadas e inserção de
equipamentos públicos.
O quadro de profissionais especializados solicitados no Anexo I – Termo de Referência do
Edital é justificado ao ter em vista a dimensão e complexidades das obras a serem
realizadas na cidade. De forma complementar, a experiência e capacidade técnica com
projetos e execuções desses segmentos é indispensável para a perfeita progressão da obra
mantendo a qualidade desejada.
Face a necessidade desta contratação, verifica-se a inviabilidade de se contratar
profissionais de empresas distintas, pois vislumbra-se o ingresso de uma empresa que
detém quadro técnico com comprovação de capacidade técnica no gerenciamento ou
supervisão ou fiscalização ou gestão ou coordenação em execução de obras e/ou
elaboração de projetos de drenagem, ou macrodrenagem, ou pavimentação, conforme
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explicitado no item 1.4.3. do documento de habilitação H-4, privilegiando o imteresse público
na contratação.
Desta forma, para a Administração Municipal é imprescindível a utilização do tipo de
julgamento de Menor Preço Global em virtude da funcionalidade, eficiência, integralização e
economicidade. Sendo assim, não é possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o
em contratações diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução
satisfatória, em detrimento da coletividade.
O processo administrativo nº 342/2020 objetiva culminar na celebração de um contrato
administrativo, selecionando a proposta mais vantajosa, garantindo a isonomia na escolha e
desenvolvimento nacional sustentável. Articulando moderadamente (modus in rebus) os
princípios comuns do regime jurídico administrativo e os princípios específicos da licitação,
tendo respaldo frente ao parecer jurídico da PGM as folhas (72/74) no sentido da legalidade
absoluta do certame.

V. DA DECISÃO
Por todo o exposto, fica decidido pela comissão.
a. Receber e conhecer a impugnação ora apresentada, eis que é tempestiva, para no
mérito, julgar improcedentes as alegações da empresa impugnante;
b. O edital permanecerá nos termos publicados;
c. Remeta-se com lastro no art. 109,§ 4º, da lei 8.666/93 os autos do processo
administrativo à Autoridade Superior, para deliberação

Teixeira de Freitas – Bahia, 14 de maio de 2020

______________________________________________
ALAN RODRIGUES PEREIRA - Presidente da CPL
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