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Licitações

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO / BA.

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

TP ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 37.015.700/0001-60,
com sede à Rua Antônio Pires de Almeida, nº 262, Centro, CEP 48.410-000 – Cícero Dantas/BA, representada nesta ocasião por seu Representante Legal o Sr.
Temístocles Ferreira dos Santos Neto, brasileiro, engenheiro civil, CREA/BA
051462851-0, vem, respeitosamente, perante V.S.ª., apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO
Contra a ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PERTINENTE
ÀS PROPOSTAS DE PREÇO da Tomada de Preços em epígrafe, com sustentação na alínea I do artigo 109 da lei 8.666/1993, bem como pelas razões de fato e
de direito que passa a expor, rogando, pois, se digne Vossa Senhoria a receber e
processar o mesmo na forma da Lei.
1 – DA TEMPESTIVIDADE
Por zelo e diligência, pertinente justificar, juridicamente, o cabimento
do presente recurso.
Primeiramente, colacionemos as disposições elencadas no artigo
109 da Lei nº 8.666/93:
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei
cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato
ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;

Tais disposições legais justificam e refletem o procedimento de impugnação previsto no item 14.1 do Edital em epígrafe, in verbis:
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8.1 Eventuais recursos às decisões da Comissão Julgadora deverão ser
protocolados no prazo legal, junto à Comissão Permanente de Licitações, no endereço retro citado, nos dias úteis no horário das 08:00 às
14:00 horas e serão processadas nos termos do art. 109 da Lei Federal
nº 8.666/93.

Colacionadas as disposições normativas pertinentes, a presente licitante insurge-se tempestivamente apresentando pedido de recurso administrativo
referente ao julgamento das propostas de preço da TOMADA DE PREÇOS Nº
04/2022, uma vez que a publicação da decisão ocorrera no dia 06 de outubro de
2022, termos em que a interposição deste pedido de impugnação se dá de forma
completamente tempestiva até o dia 14 de outubro de 2022.
2 – DO EFEITO SUSPENSIVO
De logo, requer a Recorrente que seja recebida as presentes razões
e encaminhadas à autoridade competente para sua apreciação e julgamento, em
conformidade com o art. 109, parágrafos 2º e 4º da Lei nº 8.666/93, concedendo
efeito suspensivo ao presente certame, até ser exaurida todos os meios administrativos de recurso.
Para melhor entendermos, segue a transcrição do artigo supramencionado:
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei
cabem:
§ 2o O recurso previsto nas alíneas a e b do inciso I deste artigo terá
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
(...)
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

Como pode ser verificado através da publicação de “ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PERTINENTE ÀS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022”, constante no Diário Oficial do
dia 06 de outubro de 2022, onde esta recorrente apresenta proposta mais vantajosa para a administração pública, sendo declarada erroneamente desclassificada, razão pela qual manifesta seu interesse de recurso em razão desta decisão.
3 – DOS FATOS E FUNDAMENTOS
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O processo licitatório em referência tem por objeto a contratação de
empresa especializada de engenharia para atender a contratação de empresa
especializada para execução de obras de pavimentação em paralelepípedos em
vias do povoado de Barrocas, localizado no Município de Ribeira do Amparo –
Bahia.
O presente recurso invoca os princípios da dialeticidade, apontando
questões evidentes que requerem modificação de decisão que tornou ora VENCEDORA a empresa M VIANA CONSTRUÇÔES EIRELI e DESCLASSIFICADA
esta empresa recorrente que, através de reanálise da sua documentação apresentada, pode demonstrar evidências mais do que suficientes de que houveram
equívocos no julgamento que carecem urgentemente de reparo, de forma a não
macular a legitimidade do processo administrativo, dentro do rol dos interesses do
TCU e da Administração Pública como um todo, permeando os princípios que regem os dispositivos legais vigentes, vejamos:
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido
por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e
287 do STF.

Insta salientar que todos os procedimentos de natureza administrativa devem obedecer, de forma integral, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal, senão vejamos:
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 e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Ademais, o artigo 1º da Lei nº. 8.666/93 estabelece normas gerais
sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Além dos órgãos da Administração Pública Direta, submetem-se à Lei nº 8.666/93 os órgãos da Administração Pública Indireta,
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas diretamente pela
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União, Estados, Distrito Federal, Municípios e os particulares, administrados –
tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Em outras palavras, todo e qualquer sujeito
de direito, público ou privado, se submete à Lei nº 8.666/93, devendo esta ser
integralmente cumprida, respeitada e velada.
3.3.1 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO NO PARECER:
A decisão que consta no parecer técnico juntado à ata, sobre a empresa TP ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 37.015.700/0001-60, relata que:
Considerando que o orçamento foi elaborado com base na planilha SINAPI mês base 01/2022, analisamos que os valores de mão de obra deveriam ser utilizados tendo como base esta planilha em questão. Foi verificado que os valores de Mão de Obra apresentados pela empresa TP
ENGENHARIA EIRELI, encontram-se abaixo do mercado. Com isso, levando em consideração que nenhum tipo de desconto deve ser aplicado
em valores de mão de obra e nem nos itens da sua composição, e que o
edital que rege o certame em questão prevê os valores de mão de obra
sem descontos para que não hajam maiores problemas na execução do
OBJETO.
Devido análise, julgamos desclassificada a proposta de preços da empresa TP ENGENHARIA EIRELI. (Parecer Técnico emitido pela Engenheira Civil Amile de Jesus Resende – CREA/BA 3000098870)

Data vênia à parecerista Engª. Amile de Jesus Resende, CREA-BA
3000098870, confessamos que não conseguimos conceber a emissão de um parecer de ordem técnica nos termos apresentados.
Cumpre-se destacar, que o parecer realizado trata as empresas TP
ENGENHARIA EIRELI e M VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI de forma desigual.
Em relação a primeira licitante, TP ENGENHARIA, o parecer “JULGOU” desclassificada a proposta da referida empresa, enquanto em relação a segunda, M VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI, foi emitido parecer opinativo pela classificação, vejamos:
PARECER:
Tomando como parâmetro a compatibilidade com o instrumento convocatório (Edital) e o critério de menor valor global, mediante análise da
proposta da empresa M VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI, opino pela
classificação por não descumprir nenhum dos itens exigidos no edital referente a Proposta de Preços. (Parecer Técnico emitido pela Engenheira
Civil Amile de Jesus Resende – CREA/BA 3000098870)

Nesse sentido, a literalidade dos artigos 44 e 45 deixa claro que a
competência do julgamento das propostas é da Comissão, in verbis:
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Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão
de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade
com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato
convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos,
de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de
controle.

Nesse sentido, importante ressaltar que os pareceristas técnicos podem ser pessoalmente responsabilizados, se emitirem opinião carente de sustentação técnica ou jurídica plausível, ou se, em suas manifestações, agirem com
dolo ou má-fé, ou cometerem erro evidente e inescusável (cujo parâmetro seria o
conhecimento que se pode exigir de profissional com qualificação específica, sobre o assunto posto à apreciação). Da mesma forma, é solidariamente responsável o agente que se valeu de opinião nas condições elencadas, resultando em
prejuízo ao erário ou em grave violação às normas aplicáveis.
Viste-se o seguinte julgado pelo Tribunal de Contas da União a respeito da responsabilidade do parecerista técnico, em solidariedade como gestor
público:
8. Quanto ao [...] argumento, que diz respeito ao fato de ter agido com
respaldo em pareceres técnicos elaborados por engenheiros da área de
engenharia portuária e por pareceres jurídicos elaborados pela procuradoria do órgão, cabendo a ele apenas agir como agente operados, cabe consignar que o argumento invocado não tem força para impor ao administrador a prática de um ato manifestadamente irregular, uma vez que a este
cabe, em última instância, decidir sobre a conveniência e oportunidade de
praticar atos administrativos, principalmente os concernentes a contratações, que vão gerar pagamentos.
9. O fato de o administrador seguir pareceres técnicos e jurídicos não o
torna imune à censura do Tribunal. Esta Corte evoluiu o seu posicionamento no sentido de que tal entendimento somente pode ser admitido a
partir da análise de cada caso, isto é, deve-se verificar se o parecer está
devidamente fundamentado, se defende tese aceitável e se está alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência. Presentes tais condições,
não há como responsabilizar os técnicos e os advogados, nem em consequência, a autoridade que se baseou em seu parecer.
10. Ao contrário, se o parecer não atender atuais requisitos, e a lei o considerar imprescindível para a validade do ato, como é o caso do exame e
aprovação das minutas de editais e contratos, acordos convênios ou ajustes, os advogados ou os técnicos deverão responder solidariamente com o
gestor público que praticou ato irregular, mas em hipótese alguma será
afastada a responsabilidade pessoal do gestor, razão pela qual não assiste razão ao recorrente em relação a tal argumento (Acórdão nº 206/2007,
Plenário, Processo nº 005.774/2003-3, Rel. Min. Aroldo Cedraz).
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Somado a isto, muito embora elaborados por especialistas habilitados, os pareceres técnicos não são vinculantes para o agente público, que deles
poderá discordar, desde que motivamente, ou seja, a motivação exige a apresentação dos pressupostos de fato e de direito que sustentam a opinião contrária ao
parecer exarado.
A propósito, julgado do Tribunal de Contas da União ponderou:
O seguinte trecho do voto condutor do Acórdão 19/2002 Plenário é bastante esclarecedor nesse sentido: “Também não aproveita ao recorrente
o fato de ha- ver parecer jurídico e técnico favorável à contratação. Tais
pareceres não são vinculantes do gestor, o que não significa ausência de
responsabilidade daqueles que os firmam. Tem o administrador obrigação de examinar a correção dos pareceres, até mesmo para corrigir
eventuais disfunções na administração. Este dever exsurge com maior
intensidade nas situações em que se está a excepcionar princípio (impessoalidade) e regra (licitação) constitucional. Deve agir com a máxima
cautela possível ao examinar peças técnicas que concluam pela inviabilidade ou pela inconveniência da licitação” (Acórdão no 939/2010, Plenário, Processo no TC 007.117/2010-8, Relator Ministro Benjamin Zymler).

3.3.2 – DO ARGUMENTO DOS VALORES DE MÃO DE OBRA APRESENTADOS:
O parecer técnico informa que o orçamento foi elaborado com base
na planilha SINAPI mês base 01/2022, devendo os valores de mão de obra serem
utilizados tendo como base esta planilha em questão. Afirma ainda que os valores
de Mão de Obra apresentados pela empresa, TP ENGENHARIA EIRELI, encontram-se abaixo do mercado, considerando que o edital que rege o certame em
questão, prevê os valores de mão de obra sem descontos.
Os valores de mão de obra apresentados pela TP ENEGENHARIA
EIRELI estão criteriosamente dentro da realidade do mercado, utilizando como
base a tabela de FEVEREIRO / JUNHO DE 2022, portanto a mais atualizada, do
SINTRACOM-BA (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da
Madeira no Estado da Bahia) que instituí os pisos salariais normativos dos trabalhadores da construção de Salvador e das cidades da base territorial do SINTRACOM/BA, que seguirá anexo ao presente recurso. (ANEXO 1 – TABELA DO SINTRACOM/BA)
Com base no Decreto 7.983/93, que estabelece regras e critérios
para elaboração do orçamento de referência de obras e serviço de engenharia, o
custo global de referência de obras e serviços de engenharia será obtido a partir
das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de
licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos uni-
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tários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem
industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil. Além
disso, desde de que justificado, os orçamentos de referência podem ser ajustados
excedendo os correspondentes do sistema, vejamos:
Art. 8º Na elaboração dos orçamentos de referência, os órgãos e entidades da administração pública federal poderão adotar especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de custo
unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra
ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado por
profissional habilitado.
Parágrafo único. Os custos unitários de referência da administração pública poderão, somente em condições especiais justificadas em relatório
técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, exceder os seus correspondentes
do sistema de referência adotado na forma deste Decreto, sem prejuízo
da avaliação dos órgãos de controle, dispensada a compensação em
qualquer outro serviço do orçamento de referência.

Nesse mesmo contexto, o artigo 13 do mesmo decreto externa as
disposições para formação e aceitabilidade dos preços, in verbis:
Art. 13. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global
e de empreitada integral, deverão ser observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços:
I - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir
dos sistemas de custos de referência previstos neste Decreto, desde que
o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado o art. 9º , fiquem iguais ou
abaixo dos preços de referência da administração pública obtidos na
forma do Capítulo II, assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito a essas informações; e
II - deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação do projeto que integrar o edital
de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo único. Para o atendimento do art. 11, os critérios de aceitabilidade de preços serão definidos em relação ao preço global e de cada
uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato,
que deverão constar do edital de licitação.

Dessa forma fica nítido que até mesmo a proibição de exceder ao
valor referencial, devidamente justificado e seguindo as formalidades legais im-
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postas, pode ser relativizada. Em uma interpretação analógica, dentro da mais
absoluta legalidade, o ato da recorrente adotar um valor de mão de obra abaixo
do referencial do SINAPI, por si só, não viola as normas do certame e não autoriza a sua desclassificação. Em uma análise objetiva do mercado, o valor apresentado pela TP ENGENHARIA é quase o dobro exigido pelo sindicato da categoria,
afastando assim qualquer argumento de inexequibilidade do contrato.
Ademais, o valor orçado pela Administração Pública neste certame
foi de R$ 453.608,66 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e o apresentado
pela TP ENGENHARIA foi de R$ 439.867,82 (QUATROCENTOS E TRINTA E
NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS
CENTAVOS), ostentando uma diferença de aproximadamente 3%. Distanciando
assim, dos requisitos de desclassificação das propostas inseridas no Art. 48 da
Lei 8.666/93.
Para além disso, nas licitações de obras e serviços de engenharia, o
art. 44 da Lei Federal no 8.666/93 estabelece que:
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

Acrescenta-se, ainda, que a desclassificação de uma proposta deve
observar os critérios legais, conforme dispõe o art. 48 da lei 8666/93:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da
licitação;
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei no
8.883,
de
1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram- se
manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para
obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído
pela Lei no 9.648, de 1998)
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou
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(Incluído
pela
Lei
no
9.648,
de
1998)
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a
que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1o do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído pela Lei
no
9.648,
de
1998)
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de
outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)

Insta destacar, que nenhum desses critérios foram identificados e
apresentados como fundamento idôneo para desclassificar a Proposta de Preço
da Recorrente. Ademais, ainda que exista vício sanável, que não resulte em alteração da Proposta de Preço apresentada, deverá permanecer habilitada e classificada, observando o critério de melhor proposta para a Administração, conforme
entendimento do TCU.
Por derradeiro, a legislação deixa mais que explícito a proibição de
preterir a ordem de classificação das propostas no procedimento licitatório, vejamos:
Art. 50. A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade.

Isto posto, requer que as razões supra relatadas que culminam na
desclassificação desta recorrente sejam devidamente reconsideradas, para classificar proposta da TP ENGENHARIA EIRELI, declarando-a vencedora da Tomada
de Preços nº 004/2022.
4 – DO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDÊNCIAL
Ab initio, ressaltemos que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que o edital, no procedimento licitatório, constitui Lei entre as
partes e é instrumento de validade dos atos praticados no curso da licitação, “ao
descumprir normas editalícias a Administração frustra a própria razão de ser da
licitação e viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como:
o da legalidade, da moralidade e da isonomia”, bem como os contidos no Art. 3º,
da Lei de Licitações, in verbis:
Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita con-
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formidade 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 LHE SÃO CORRELATOS (grifo nosso).

Não há evidência alguma de que esta licitante ora recorrente tenha
descumprido qualquer exigência em relação ao edital e, ainda que se estas apreciações apontadas em ata refletissem em condições para classificação, configurar-se-ia extrapolação à Lei das Licitações.
Para o saudoso HELY LOPES MEIRELES:
O princípio da legalidade é o princípio basilar de toda Administração Pública. Significa que toda atividade administrativa está sujeita aos mandamentos da lei e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de invalidade. (In Licitação e Contrato Administrativo, Malheiros, 12ª Edição/1999, p 34).

No mesmo sentido, afirma o ilustre MARÇAL JUSTEN FILHO:
No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como regra) para a autoridade administrativa. A lei define as condições de atuação estabelecendo a ordenação
(sequência) dos atos a serem praticados e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas. (In Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, São Paulo, 1999, p. 65).

O legislador pátrio, com sapiência instituiu dentre os princípios constitucionais, o da legalidade (art. 37, caput), estatuindo a vinculação ao princípio da
legalidade também nas contratações públicas, determinando observância à lei de
regência, que é a de n.º 8.666/93. Assim, o aludido diploma legal, no art. 3º, estabelece como princípio fundamental também das licitações públicas, o da legalidade. Pela eficácia, nada pode fazer o Administrador Público, em tema de contratações, que contrarie a Lei n.º 8.666/93 e, em última instância, a Constituição Federal.
Nesse sentido, as cláusulas do ato convocatório devem ser interpretadas sempre em conjunto com a lei de regência, suporte da conduta do Administrador Público, nos termos da Constituição Federal. É cediço que o processo licitatório está subordinado a princípios jurídicos rígidos, como o da isonomia, da
executoriedade das leis sem discricionariedade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade. Ao que se extrai do bojo do instrumento editalício, que não pode coexistir numa licitação pública, eia, pois, são
exigências descabidas, ilegais e absurdas, em tudo incompatíveis com as previsões da Lei de Licitações da licitação e isso, à toda evidência, é o caso dos autos.
As exigências excessivas servem tão-somente para comprometer a garantia
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constitucional de igualdade de condições a todos os concorrentes, ainda mais
quando nem sequer estão presentes no edital.
Em vista das considerações ora aduzidas, resta demonstrado, na esteira de fartas doutrina e jurisprudência de nossos Tribunais, que as razões registradas em prol da desclassificação desta licitante têm sua legalidade profundamente comprometida, em vista das exigências editalícias apontadas, que não se
coadunam com os princípios norteadores da licitação consignados no artigo 3º da
Lei 8.666/93, em especial os princípios da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa.
Ao depararmos com o magistério de Hely Lopes Meirelles, “in” Direito Administrativo Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, destacamos o seguinte:
No direito público, o que há de menor relevância é a vontade do administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos, não
tem eficácia administrativa no direito e na lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e o torna obrigatório. É a legalidade a pedra de
toque de todo Ato Administrativo.” (14ª Ed., pág.174) “O poder administrativo concedido à autoridade pública tem limites certos e forma legal de
utilização...” (13ª Ed., pág. 89)

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da lei. Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa pode fazer assim, para o administrador público significa
deve fazer assim.
Dito isso, cabe a esta licitante destacar, de forma veemente, o princípio legal da dialeticidade, in verbis:
Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões
lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da
decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso
III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente,
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018).
Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e
de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá
ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os
motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário,
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não poderá haver o conhecimento do recurso. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença
recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso,
não pode ser conhecida. (Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

Note, ilustre Comissão, que o Legislador se preocupa em garantir
que as licitações sejam sempre respaldadas na legalidade e que qualquer
erro ou ato equivocado cometido por agentes públicos ou licitantes devem ser
imediatamente reparados, merecendo a declaração de nulidade da decisão ou
novo julgamento da causa, evitando possíveis máculas à trinca sagrada da Lei nº.
8.666/93, qual seja: a captação da proposta mais vantajosa à administração, o
desenvolvimento sustentável da nação e o caráter competitivo do certame. Há
que se destacar, ainda, que esta empresa recorrente apresenta motivos bastante
robustos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.
Conclui-se, desta forma, que por todas as razões e provas aludidas
por esta empresa ora recorrente, se faz necessário a essa douta Comissão de
Licitação a urgente reparação dos erros cometidos e a consequente correção do
resultado para o julgamento da fase classificatória de proposta de preços, alterando o status da empresa TP ENGENHARIA EIRELI de desclassificada para
CLASSIFICADA, por mérito de apresentar todas as documentações requeridas
de forma satisfatória, de acordo com as exigências do edital, da Legislação Federal, sobretudo sob a égide da Lei 8.666/93.
5 - DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Diante do exposto, requer:
a)
o recebimento e a apreciação do presente recurso, sendo conhecido e provido o presente recurso administrativo, para classificar a proposta de
preços da licitante e declarar TP ENGENHARIA EIRELI vencedora da Tomada de
Preços 04/2022 do Município de Ribeira do Amparo;
b)
a retificação da ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PERTINENTE ÀS PROPOSTAS DE PREÇO para a Tomada de Preços 04/2022, declarando a empresa TP ENGENHARIA EIRELI devidamente
CLASSIFICADA e VENCEDORA do certame, em face às razões apresentas;
c)
a retificação da ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PERTINENTE ÀS PROPOSTAS DE PREÇO para a Tomada de Preços 01/2022, declarando a empresa SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E
CONSTRUÇÃO LTDA-ME devidamente DESCLASSIFICADA dentro do certame,
em face às razões apresentas;
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d)
que de qualquer decisão proferida sejam fornecidas as fundamentações jurídicas da decisão deste pedido;
e)
seja o presente pedido julgado procedente, de acordo com as
legislações pertinentes à matéria;
f)
em caso de negativa, que seja fornecida cópia integral dos
autos, mais precisamente no que se refere ao Processo Administrativo que deu
origem ao Edital.
Termos em que pede deferimento.
Cicero Dantas/Ba, 13 de outubro de 2022.

_______________________________________________
TP ENGENHARIA EIRELI
Temístocles F S Neto
CEO / Eng. Civil
CREA/BA: 051462851-0

_______________________________________________
THIAGO DA SILVA BATISTA
OAB/BA 59.686
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ANEXO 1 – TABELA DO SINTRACOM/BA
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 005/2022 - PMRA
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Ribeira do Amparo/BA,
instituída pela Portaria n° 001/2022, de 12 de janeiro de 2022, comunica aos
interessados do ramo que será realizada no dia 01 de novembro de 2022, às 09:30h,
na sala de licitações, localizada na Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51,
Centro, neste Município, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº
005/2022- PMRA, visando a contratação de empresa especializada para execução
de obras de adequação de estradas vicinais no Município de Ribeira do
Amparo/BA, conforme contrato de repasse Nº 919120/2021/MAPA/CAIXA,
conforme projeto básico e especificações apresentadas, convertido em anexos do
edital. O Edital e informações complementares encontra-se à disposição dos
interessados, no Diário Oficial do Município em https://ribeiradoamparo.ba.gov.br
e no caso de sua ineficiência poderá ser solicitado pessoalmente mediante ao
pagamento pelo custo de sua reprodução no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo, situada na Praça
Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, de segunda a sexta das 08hs:00 às
13hs:00 ou pelo telefone 75-3439-2166.

Ribeira do Amparo/BA, 14 de outubro de 2022.

Jeferson Rodrigues de Macedo
Presidente da C.P.L.

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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