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Licitações

ESTADO DA BAHIA
MUNICíPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAçÃO

RESPOSTA A TMPUGNAÇÃO

Ref. TOMADA DE PREÇOS No 005/2022-PMRA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de
adequação de estradas vicinais no Município de Ribeira do Amparo/BA, nos termos
do edital.

A Comissão Permanente de Licitação, instituída através da Portaria n" 00112022, no
uso de suas atribuições legais, vem oferecer resposta à impugnação ofertada pela
empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CVIL LTDA, inscrita no CNPJ n.
11.557.13210001-35, em que consta no contrato social como socio Administrador o
senhor Wellington Thiago da Silva Gomes.

PRELIMINARMENTE
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ESTADO DA BAHIA
MUNTCíPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAçÃO
DA ADMISSIBILIDADE E LEGITIMIDADE

A empresa impugnante encaminhou e-mail dia 2711A12022 ao Departamento de
Licitações e Contratos a peça de IMPUGNAÇÃO acompanhado de documentos
pessoais e contrato social, portanto no prazo legalmente previsto, assim sendo de

forma tempestiva e com documentos que comprovam

a

legitimidade de

representação da impugnante.

SÍNTESE DA TMPUGNAçÃO

Aduz a Impugnante, em síntese que o edital em comento padece de
ilegalidades e contraria a legislação e jurisprudência, referindo-se notadamente ao
procedimento de cadastro ou necessidade de atender as condições de habilitação

para as empresas interessadas em participar do processo licitatório, assim como
apresentar garantia de participação como condição de habilitação até

o 30 dia

anterior a sessão, supostamente teriam o condão de antecipar a fase de habilitação;
Alega ainda que, não se faz necessário o cadastro e tão somente apresentação dos
documentos pertinentes ao objeto.

Contesta

a

necessidade

complexidade necessária, por

de visita técnica alegando não ter a

obra

fim requer que seus pleitos sejam atendidos

e

alterando-se o instrumento convocatório. Assim sendo, no entender da lmpugnante
as disposições editalícias afronta o art. 3o, §1o, da Lei 8.666/93, acórdãos do TCU e
demais normas aludidas em sua

pep,

pois estaria violando o caráter competitivo da

licitaçâo e criando obstáculos a sua participação.

Para tanto, elenca contraditórias fundamentações legais diante da
motivação do ato impugnatório, ora mencionados.
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MUNICíPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
coMrssÃo PERMANENTE DE LtCrrAçÃO

DO MÉRITO

O Município de Ribeira do Amparo apresentou edital, para realização
de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS No 0O512022-PMRA cujo objeto é
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 91912O|2021|MAPNCA|XA, projeto básico
convertidos em anexos

e

memorial descritivo,

do edital, em estrita observância aos preceitos

legais

trazidos pela Lei n. 8.666/93, conforme passa-se a demonstrar.

A suposta impugnante alongou-se para simplesmente demonstrar que

seu ato impugnatório visa tão somente criar embaraços ao

procedimento

administrativo para realizaçáo da Tomada de Preços em epigrafe, tendo em vista
que, as disposições editalícias alegadas como ilegais, estão em estrita consonância

as normas legais em que se funda o edital, senão vejamos o que dispõe o edital
referente as condições de participação.

7. DAS CONDIÇÔES DE PARTTCTPAÇÃO
7.1. Poderâo participar da licitacão os interessados devidamente
cadastrados no Município de Ribeira do Amoaro nos termos do
Decreto Municipal no 0í9í2018 íCRC do illunicípio de Ribeira do
Amparol ou os que atenderem a todas as condicões exioidas
para cadastramento até o (3o) terceiro dia anterior à data do
recebimento das prooostas, observada a necessária qualificação
para o objeto do presente edital desta Tomada de Preços:

Assim sendo, a empresa impugnante não se cadastrou no município e
não apresentou a documentação necessária para cadastro nos termos do Decreto
Municipal 01912A18 e, conforme previsto no §2o art. 22,11da Lei n.8.666/93.

Logo, não há de cogitar-se qualquer ilegalidade no edital, posto que,

quando trata-se da modalidade de tomada

de preços, há de

observar os
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procedimentos previstos

em lei

e

norma interna do município, conforme

)á

mencionado.

De maneira a facilitar a compreensão da impugnante, vejamos os
dispositivos legais em que se vincula o edital.
O art. 22 da lei 8.666/93 trata das modalidades.
§ 20 Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condicões
exioidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das prooostas, observada a necessária qualificação.

O legislador diferenciou o procedimento de concorrência de tomada de
preços, de modo que este último pudesse ser mais célere e de fato tão somente no

dia marcado pudesse ser verificado os preços das licitantes devidamente
cadastradas ou que atenderem as condições para tanto.

Quanto a visita técnica, esta encontra guarida no art. 30, lll da Lei n.
8.66ô/93, cujo justificativa dar-se-á em virtude dos diversos locais afastados da sede

do município e pelas características dos serviços tornou-se necessário a devida
visita técnica, sem possa supor ilegalidade.

No que se refere a garantia de participação, esta fundamenta-se no
art. 31, lll da Lei n. 8.666/93, conforme disposto no edital e devido a natureza e valor
da obra a Administração assim a exigiu nos termos legais.

Destarte,

a

impugnante comparece

ao município como forma de

protocolar sua peça de impugnação, no entanto, nâo protocolou pedido de cadastro

bem como não apresentou a documentação âpaz de atender as condições
necessárias para participar do certame até o terceiro dia anterior a abertura das
propostas, contrariando inclusive o proprio conteúdo da peça da impugnante.

à risca o que dispõe o art. 22 da referida lei, o Município
adota o procedimento de tomada de preços em sua integra e de acordo com as
normas legais vigentes, toda documentação pertinente à habitação nos termos do
Seguindo

edital deverá ser apresentada até o 30 dia anterior ao recebimento das propostas,
por assim dizer, que no dia das propostas será realizado tão somente a TOMADA
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DE PREÇOS, pois se assim não fosse o legislador original estabelecia o
procedimento adotado em concorrência, que nos parece é a intenção da
impugnante.

Sem maiores delongas, compreendido que adota-se o procedimento de
tomada de preços previsto no art. 22 parâgrafos da Lei n. 8.666/93, os documentos
exigidos em edital, os quais tratam da habilitação, portanto, não que se falar de que,

garantia

de

participação, atestado

de visita, estão sendo exigidos antes

da

apresentação do envelope de habilitação, visto que a garantia é de participação e
não de execução e, tais documentos por fazerem parte da habilitação deverão ser
apresentados até o 30 dia anterior, momento que verifica-se as licitantes habilitadas
para efetiva tomada de preços, quando da apresentação das propostas de preços
dos licitantes interessados e habilitados.
No que se a visita técnica, esta vem sendo justificada e, diferentemente

do alegado não por que a obra é complexa, mas trata-se de uma obra que localiza-

se na zona rural do município, em que seu acesso, dar-se-á por estradas vicinais,

entre situações concretas, as quais deverão ser enfrentadas e verificadas com
antecedência pelos potenciais licitantes, bem como pelos seus respectivos
responsáveis técnicos.

Assim vejamos, os dispositivos legais em vincula-se o Município:
Art. 30. A documentaçáo relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

t-

( ..);

il-(.);

-

lll comprovaçáo, fornecida pelo órgáo licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locals para o cumprímento das obrigações
objeto da licitaçáo
Art.

31. A documentação relativa à qualificaçáo econômico-financeira

limitar-se-á a:
I

- (...);
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ll-

( ..);

lll - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1o
do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do
objeto da contratação.

Desta forma, não poderá

a impugnante desejar e pleitear que o

Município realize um procedimento de tomada de preços adotando procedimento de
concorrência, visto que, até a propria jurisprudência elencada em sua peça trata-se
de um caso concreto na modalidade concorrência e não tomada de preços.

Portanto, não há de se falar em antecipação, posto que, trata-se de

de habilitação e, que no caso de tomada de preços deve-se ser
apresentada até o terceiro dia anterior a sessão da abertura das propostas de
documento

preços, como bem esclarecido no edital e na legislação vigente.

Ademais, o Município não se eximiu de suas responsabilidades, tendo

em todo

o

momento, agido com responsabilidade, isonomia

e

boa-fé, em

e os

contratos

No mesmo sentido, entendimentos baseados em casos

concretos

conformidade com os princípios basilares que regem as licitações
públicos, de acordo com a Lei no 8.666/93 e demais normas legais.

específicos,

a Administração deve ponderar a

segurança necessária para as

contratações públicas, que o caso concreto requer.

O lmpugnado demonstra assim, que mais uma vez, atua com estrita
observância à Lei das Licitações e a segurança jurídica nas contratações públicas
deste ente.

a peça de impugnação, o
Município ao impor estas condições, não limitou a participação de apenas uma
empresa, ou seja, não visa restringir, nem comprometer o caráter competitivo,
Frisa-se que, diferentemente do que dispôe

deseja apenas obter a proposta mais vantajosa para o ente públi@, com um efetivo
potencial de cumprimento do objeto.
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CONCLU

o

Diante de tudo que fora exposto, entende-se que a lmpugnação deve ser

conhecida e, no mérito negar-lhe provimento, conforme razões acima declinadas.
Ribeira do Amparo/BA, 31 de outubro de 2022.
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