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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, no 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ No 13.922.612/0001-83

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 160/2022
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 382/2022
DECISÃO IMPUGNAÇÃO
Ementa: Impugnação ao Edital. Requisitos
legais e editalicios.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARCUS
ALLAN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA
BAHIA.

IMPUGNANTE: MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, enquadrada como Microempresa, com sede na
Rua Almir Moura Lima, s/n, Casa, Centro, Município de Lajedinho, Estado da
Bahia, CEP 46.825-000, inscrita no CNPJ sob o n° 40.017.486/0001-95.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL através da Comissão Permanente
de Licitações "CPL", ao final assinado, vem responder à Impugnação
apresentada pela empresa MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS
EIRELI, nos termos que seguem:
I — DA TEMPESTIVIDADE
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Destacamos, ser tempestiva a impugnação, nos termos do edital (item XXII - DOS
RECURSOS E IMPUGNAÇÕES) em consonância com o § 2° do artigo 41 da Lei
Federal n° 8.666/93.
II — DOS FATOS
A empresa Impugnante apresentou, através do e-mail oficial da Coordenadoria de
Licitações da Prefeitura Municipal de Boninal, impugnação ao edital.

Trata-se de impugnação à LICITAÇÃO N° 160/2022 — TOMADA DE PREÇOS
N° 005/2022, para a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de
empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia para
requalificação e reforma do Hospital Municipal Marcus Allan, localizado no
Município de Boninal, Estado da Bahia.

A Impugnante questiona que, além de não constar as composições auxiliares, na
formação dos preços unitários, algumas composições analíticas apresentam-se com
insumos duplicados, acarretando sobrepreço. Questiona ainda a ausência da
Composição do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), sendo vejamos:

- CEP 7 0
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II — DOS FATOS
Compreendemos que urn processo licitatório desenvolve-se através de uma sucessão
ordenada de atos vinculantes tanto para a Administração, quanto para os licitantes e tem como
objetivo, garantir igual oportunidade a todos os interessados, proporcionar negócio

mais

vantajosos à entidade governamental em razão da competição entre os licitantes concorrentes,
visando o melhor para a administração, e consequentemente para a coletividade.
No entanto, é necessário que seja corrigido o orçamento de referência pois estão ausentes
as composições auxiliares e a Composição do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas). Além
disso, ao analisar as composições principais disponíveis no Edital nota-se que em diversas delas
os insumos de Milo de obra estão em duplicidade o que acarreta num sobre-preço de
aproximadamente R$ 117 mil, que equivale a 30% (trinta por cento) a mais no valor do objeto

Rua Almir Moura lima, SM., Centro, Lajedinho/BA - CEP 46125-000
Telefone: (75) 9.8866-9126
mmultiserviceeng@gmeill.com

MULTISERVICE
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.017.486/0001-95
licitado, quando consideramos os preços unitários oficiais das bases SINAPI e ORSE,
devidamentP compatibilizadas para o Estado da Bahia para a mesma data base
Tal fenômeno pode indiwir que os licitantes elaborem propostas distintas, o que fere o
principio da isonomia e da igualdade.
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Figura 1- Recorte da Composkio 2.2 "Remoção de Telhamento com Telhas onduladas
fibrocimento ou alumínio"

Fonte: TOMADA DE PREÇOS N 005/2022 -FL 28/71
V8-se na Figura 1 acima que os itens de "CARPINTEIRO DE FORMAS" e
"SERVENTE DE OBRAS" estio lançados como insumos e também foram contabilizadas as
referidas composições onde conceitualmente jfi estilo incluidos.

III - DOS PEDIDOS
A Impugnante solicita a procedência da impugnação, com a consequente correção
e republicação do edital, nos termos abaixo transcrito:
H - DOS REQUERIMENTOS
Ante o exposto, requer seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada PROCEDENTE, com efeito
de:
1) CORRIGIR as composições ORSE onde os insumos de mio-de-obra estio duplicados;
am disponibilizadas as composições auxiliares e a composição de BDI de refeeencia.
Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada,
brindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4°, do art 21, da Lei n° 8666/93.
Pede e espera deferimento.

IV- DA FUNDAMENTAÇÃO

fato que as licitações públicas devem ser processadas e julgadas em estrita
conformidade com os princípios constitucionais, e aqueles previstos o art. 3° da
Lei Geral de Licitações e Contratos: da leg•
Rua José de Souza Guedes, n° 218 — C
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moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
Vinculação ao Instrumento Convocatório, do julgamento objetivo, do caráter
competitivo e dos que lhe são correlatos.

Segundo o doutrinador Jessé Torres, existe uma importância primaz de
compatibilização das regras do edital com o quanto disposto na lei ao lecionar
que: "o principio da vinculação ao instrumento convocatório faz do edital a lei
interna de cada licitação, impondo-se a observância de suas regras A
Administração Pública e aos licitantes, estes em face dela e em face uns dos
outros, nada podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de suas
cláusulas e condições."

Para bem atender ao interesse público, a Administração é dotada de poderes
administrativos adequados e proporcionais aos encargos que lhe são atribuídos.
Tais poderes são verdadeiros instrumentos, apropriados A realização das tarefas
administrativas. Os poderes administrativos nascem com a Administração e se
apresentam diversificados segundo as exigências do serviço público, o interesse da
coletividade e os objetivos a que se dirigem. São classificados, consoante a
liberdade da Administração para a prática de seus atos, em poder vinculado e
poder discricionário.

0 poder discricionário é o que o Direito concede à Administração, de modo
explicito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na
escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Discricionariedade é
liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei.
Conforme ensina o doutrinador Jesse Torres
Pereira Junior o objeto da impugnação
fundamenta-se: "... na suposta presença, nas
regras do edital, de contrariedades a lei. Não
para debater com a
é via

Rua Jose de Souza Gu
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entro —
efone: (75) 75 3330-2375
acao mboninal2021 hotmail.
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administravdo sobre a conveniência ou a
oportunidade da compra, da obra, do serviço
ou da alienaolo."

Diante dos pedidos da Impugnante, e conhecido o teor, encaminhamos à Unidade
Interessada (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes), que enviou
informações para subsidiar resposta à Impugnação.
Conhecida as informações passamos a analisá-los.
DO JULGAMENTO DOS ITENS IMPUGNADOS:
A Unidade Interessada (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes),
manifestou no sentido de que as razões apresentadas (impugnadas) são fundadas e
impede a continuidade do processo licitatório.
Foram analisados todos os questionamentos da IMPUGNANTE, assim
entendemos que trazem motivos para readequação do edital ou até mesmo
revogação do certame.

V— DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço da impugnação apresentada, para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, porque PROCEDENTE, sugerindo a revogação do certame.
Boninal - Bahia, 31 de agosto de 2022.
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PREZADA SENHORA MARIA CONCEIÇÃO ROCHA SANTOS PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL — BA

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

A empresa MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o n° 40.017.486/0001-95, situada na Rua Almir Moura Lima, S/N, Centro,
Lajedinho/BA — CEP 46.825-000, neste ato representada pelo seu Responsável Técnico, o
engenheiro civil BRUNO FERNANDES ARAUJO SODRE, brasileiro, maior, solteiro,
portador do CPF n° 024.804.265-30 e da Carteira de Identidade n° 12669164-90 SSP/BA,
CREA-BA 051518107-2, natural do município de Brotas (de Macaiabas) — Bahia, vem,
tempestivamente, A. presença de Vossa Senhoria, com fundamento no § 2°, do art. 41, da Lei n°
8666/93, e item 22.2 do processo licitatório TOMADA DE PREÇOS n° 005/2022, interpor
IMPUGNACÃO AO EDITAL DE LICITACÃO com base nos argumentos de fato e
fundamentos jurídicos a seguir
I — DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cumpre discorrer acerca da tempestividade da presente impugnação, vez
que o prazo para protocolar o pedido é de 02 (dois) dias úteis contados antes da data para
recebimento das propostas e habilitação, razão pela qual deve conhecer e julgar esta
impugnação, conforme bem preceitua a Lei 8.666/93, em seu art. 41, §2°:
"Art. 41 — (...)
§2° - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 461 que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso."

Rua Almir Moura Lima, SIN, Centro, Lajedinho/BA — CEP 46.825-000
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Tendo em vista análise do edital em questão e considerando que a lei estabelece o prazo
descrito acima para interposição de impugnação, a presente Impugnação é plenamente
tempestiva.
I — DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cumpre discorrer acerca da tempestividade da presente impugnação, vez
que o prazo para protocolar o pedido é de 02 (dois) dias ateis contados antes da data para
recebimento das propostas e habilitação, razão pela qual deve conhecer e julgar esta
impugnação, conforme bem preceitua a Lei 8.666/93, em seu art. 41, §2°:

"Art. 41 — (...)
§2° - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso."
Tendo em vista análise do edital em questão e considerando que a lei estabelece o prazo
descrito acima para interposição de impugnação, a presente Impugnação é plenamente
tempestiva.
II — DOS FATOS
Compreendemos que um processo licitatório desenvolve-se através de uma sucessão
ordenada de atos vinculantes tanto para a Administração, quanto para os licitantes e tem como
objetivo, garantir igual oportunidade a todos os interessados, proporcionar negócio mais
vantajosos à entidade governamental em razão da competição entre os licitantes concorrentes,
visando o melhor para a administração, e consequentemente para a coletividade.
No entanto, é necessário que seja corrigido o orçamento de referência pois estão ausentes
as composições auxiliares e a Composição do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas). Além
disso, ao analisar as composições principais disponíveis no Edital nota-se que em diversas delas
os insumos de mão de obra estão em duplicidade o que acarreta num sobre-preço de
aproximadamente R$ 117 mil, que equivale a 30% (trinta por cento) a mais no valor do objeto

Rua Almir Moura Lima, S/N, Centro, Lajedinho/BA — CEP 46.825-000
Telefone: (75) 9.8866-9126
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licitado, quando consideramos os preços unitários oficiais das bases SINAPI e ORSE,
devidamente compatibilizadas para o Estado da Bahia para a mesma data base.
Tal fenômeno pode induzir que os licitantes elaborem propostas distintas, o que fere o
principio da isonomia e da igualdade.
Figura 1- Recorte da Composição 2.2 "Remoção de Telhamento com Telhas onduladas
fibrocimento ou alumínio"

Fonte: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022 — FL. 28/71
Vê-se na Figura 1 acima que os itens de "CARPINTEIRO DE FORMAS" e
"SERVENTE DE OBRAS" estão lançados como insumos e também foram contabilizadas as
referidas composições onde conceitualmente já estão incluídos.
II— DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada PROCEDENTE, com efeito
de:
1) CORRIGIR as composições ORSE onde os insumos de mão-de-obra estão duplicados; 2)

sejam disponibilizadas as composições auxiliares e a composição de BDI de referência.
Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada,
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 40, do art. 21, da Lei n°8666/93.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,
MULTISERV10E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ n° 40.017.486/0001-95
Bruno Fernandes Araújo Sodré
CPF n° 024.804.265-30
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JULGAMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

Boninal — Bahia, 22 de agosto de 2022.

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE BONINAL — BA
FEITO: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
REFERENCIA: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Ng 005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BONINAL

IMPUGNANTE: MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNFIJ: 40.017.486/0001-95

I — DAS PRELIMINARES:
Trata-se de Impugnação Administrativa interposta pela empresa MULTISERVICE
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNI3.1 sob o n2 40.017.486/0001-95, contra os
termos do edital de Tomada de Pregos n° 005/2022, destinado 5 contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Requalificação do Hospital Municipal de Boninal,

II— DA TEMPESTIVIDADE:
Verifica-se a tempestividade e a regularidade da presente impugnação, atendendo ao
previsto no art. 41, § 12 da Lei 8.666/93 - "Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar

AGUILAR JARDIM ENGENHARIA CNPJ: 40.827.806/0001-72
contato@ajeengenhana.com.br — (71) 3506-0111 I 9.8101-6315
Av Antônio Carlos Magalhães, 3213, Ed Golden Plaza sala 602
Parque Bela Vista, Salvador-Ba - CEP 40.280-000
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edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias Citeis, sem prejuízo da
faculdade prevista no § 1° do art. 113 " e § 1 "Decairá do direito de impugnar os termos do
edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia ail que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes
com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso".

111— DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:

A Impugnante alega que, além de não constar as composições auxiliares, na formação
de pregos unitários algumas composições analíticas apresentaram-se com insumos duplicados,
ou seja, as composições de mão de obra contidas no Item já contemplavam os insumos,
descaracterizando—as, acarretando num sobre-preço de aproximadamente R$ 117 Mil Reais.
Além disso, exigiu-se o detalhamento do BDI utilizada no orçamento base da licitação.

V — DA CONCLUSÃO:
Nesse contexto, verifica-se serem fundadas as razões apresentadas pela Impugnante,
visto que não foram incluidos no orçamento de referência o detalhamento do BDI e as
composições auxiliares, consideradas essenciais e obrigatórias na formação dos preços, além da
detecção de inconsistências nas composições analíticas, uma vez que foram duplicados insumos
de mão de obra em diversas composições, majorando assim o preço final da obra objeto da
licitação, insurgindo razões que impeçam a continuidade do presente Processo Licitatório.

AGUILAR JARDIM ENGENHARIA CNPJ: 40.827.806/0001-72
contato©ajeengenharia.com.br — (71) 3506-0111 l 9.8101-6315
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VI— DA DECISÃO:
Por fim, Pregando pela utilização de critério que elide o principio da igualdade entre os
licitantes, conforme previsão do art. 44, § 12 da Lei 8.666/93 e considerando as
fundamentações aqui demonstradas, principalmente, em homenagem aos princípios da
legalidade, da razoabilidade e da eficiência, decide-se por conhecer da Impugnação e, no
mérito, DEFERIR as razões contidas na peça interposta pela empresa MULTISERVICE
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, julgando-se necessária as inclusões e retificações descritas
acima.

Atenciosamente,

AGUILAR JARDIM NGENHARIA
Caio Macieira de Al eida Aguilar
Sócio / Responsável Técnico

AGUILAR JARDIM ENGENHARIA CNPJ: 40.827.806/0001-72
contato@ajeengenharia.com.br — (71) 3506-0111 I 9.8101-6315
Av Antônio Carlos Magalhães, 3213, Ed Golden Plaza sala 602
Parque Bela Vista, Salvador-Ba - CEP 40.280-000
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PARECER JURÍDICO

Assunto: Recurso interposto sobre atos da Comissão
Impugnante: MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIREU, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, enquadrada como Microempresa, com sede na Rua Almir Moura Uma, sin, CaSa,
Centro, Município de Lajedinho, Estado da Bahia, CEP 46.825-000, inscrita no CNPJ sob o no
40.017.486/0001-95.
Impugnada: Comissão Permanente de Licitação (TOMADA DE PREÇOS No 005/2022)

EMENTA: LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS.
PROVIMENTO A IMPUGNAÇÃO. ANULAÇÃO :
DOS ATOS DO CERTAME.

1. DO RELATÓRIO

Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica, o setor de Compras e
Licitações, por intermédio de seu presidente, encaminhou o processo em:
epigrafe, que versa sobre impugnação apresentada pela empresa
MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIREU, Pessoa Jurídica de Direitó
Privado, enquadrada como Microempresa, com sede na Rua Aimir Moura Lima,
sin, Casa, Centro, Municipio de Lajedinho, Estado da Bahia, CEP 46.825-000,
Inscrita no CNP) sob o no 40.017.486/0001-95.
Observa-se que a Impugnante apresentou impugnação ao edital. O tema ..
em apreciação refere-se a Impugnação à LICITAÇÃO No 160/2022 -- TOMADA 1
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DE PREÇOS No 005/2022, para escolha da proposta mais vantajosa para
contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de
engenharia para requalificação e reforma do Hospital Municipal Marcus Allan;
localizado no Município de Boninal - Bahia.
Conforme podemos observar, a Impugnante questiona que, além de mid *;
constar as composições auxiliares, na formação dos pregos unitários, algumas
composições analíticas apresentam-se com insumos duplicados, acarretando
sobre prego. Questiona ainda a ausência da Composição do BDI (Benefícios
Despesas Indiretas).

;

Em síntese, a impugnante requer a procedência da Impugnação, com a,
consequente correção e republicaçâo do edital

E. o breve relatório,
Passo a opinar.
é cristalino que as licitações públicas devem ser processadas e julgadas '
em estrita conformidade com os princípios constitucionais, e aqueles previstos
no art. 30 da Lei Geral de Licitações e Contratos: da Legalidade, da
Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade
Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento
Objetivo, do Caráter Competitivo e dos que lhe são correlatos.
A Comissão de licitação de licitação, ao instruir o presente processo, cita
de forma precisa os ensinamentos do doutrinador Jessé Torres, sobre a
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Importância primaz de compatibilização das regras do edital com o quanto
disposto na lei: "o principio da vinculação ao instrumento convocatório faz do
edital a lei interna de cada licitação, impondo-se a observância de suas regras:
Administração Pública e aos licitantes, estes em face dela e em face uns dos
outros, nada podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de suas'
cláusulas e condições."

Considerando o exposto, não podemos olvidar que o Poder Público 6. .
dotado de poderes administrativos adequados e proporcionais aos encargos
que lhe são atribuídos. Esses poderes são verdadeiros instrumentos,.
apropriados à realização das tarefas administrativas. Os poderes
administrativos nascem com a Administração e se apresentam diversificados '
segundo as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os,
objetivos a que se dirigem. Sao classificados, consoante a liberdade da'
Administração para a prática de seus atos, em poder vinculado e poder
discricionário.

O Poder Discricionário é aquele conferido por lei ao administrador público
para que, nos limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, adote, na
caso concreto, a solução mats adequada satisfazer o interesse público.

Conveniência e oportunidade são os elementos nucleares do poder
discricionário. A primeira indica em que condições vai se conduzir o agente; a
segunda diz respeito ao momento em que a atividade deve ser produzida.

Considerando os pedidos da impugnante, a CPL encaminhou à Unidade'
Interessada (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes), que enviou
informações para subsidiar resposta à Impugnação.
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Observa-se que a Unidade Interessada (Secretaria Municipal de,
Infraestrutura e Transportes) manifestou no sentido de que as razões
apresentadas (impugnadas) são fundadas e impede a continuidade do processo:
licitatório. Importante observar, conforme menciona a Comissão Permanente
de Licitação em sua decisão, que foram analisados todos os questionamentos;
da IMPUGNANTE, e houve o entendimento de que existem motivos para:
readequação do edital ou até mesmo anulação do certame.
•1

2. CONCLUSÃO:

Razões expostas, observa-se que a licitação 6 o ato pela qual a:
administração pública busca a proposta mais vantajosa, obedecendo ao
princípio da ampla competitividade, porém Pautada sempre na leoalidade;
publicidade e vinculac.So ao instrumento convocatório.

,1

Considerando o exposto, após análise dos autos, da decisão da Comissão:
Permante de Licitação e das informações da Secretaria Municipal de:
Infraestrutura e Transportes, opino pela procedência da impugnação e;
consequente anulação do certame. Ressalto que este parecer possui caráter.
meramente opinativo que elevo a cons

gão superior.

o parecer, SM).
Bonin& - Bahia, 01 de setem

•

022.

João Iverson sskopf de Carvalho
A 25.540
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