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Superintendência de Gestão Administrativa 

Coordenação de Licitação 

Comissão Permanente de Licitação (CPL)– Port.1695/2016-PGJ 

Ref.Impugnação de edital: Concorrência nº 01/2017 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO SIMP nº 003.0.1786/2017  

REFERÊNCIA: Concorrência nº 01/2017 - DEA 

OBJETO: OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL 

PARA SEDIAR a PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA-BA, 

 

I. DAS PRELIMINARES:  

1. Foi apresentada a Comissão Permanente de Licitação (CPL) peça de 

Impugnação ao edital da Concorrência nº 01/2017, interposta 

tempestivamente pela empresa POTENCIAL ENGENHARIA E 

INSTALAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº. 01.724.109/0001-34, estabelecida à Rua Castro Neves, 

359, Matatu, nesta Capital, protocolada mediante Proc.SIMP nº 

003.0.23230/2017, em 19/09/2017, com fundamentação na Legislação 

aplicável : Lei Estadual nº 9.433/2015 e no referido edital do certame, 

porém, sem a comprovação de documentação de que o signatário do 

expediente apresentado a CPL,  identificado apenas em carimbo e 

assinatura, como sócio administrador: Jorge Luis Galvão Barros – 

CREA/BA 20003/D, de que detém poderes para representar a 

impugnante. 

 

II. DA ADMISSIBILIDADE  

 

2. O presente procedimento licitatório conforme o item XXI do edital, 

consoante Artigo 201 da Lei Estadual nº 9.433/2005, prevê como 
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legitimados a impugnar o edital de licitação o cidadão e o licitante, 

então vejamos: 

Art. 201 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a 

autoridade máxima do órgão ou entidade licitante, o 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 das propostas, cabendo à Administração 

julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade de representação ao Tribunal de Contas.  

 § 1º - Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as 

falhas ou irregularidades do edital de licitação, o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista no edital 

para recebimento dos envelopes e início da abertura dos envelopes 

das propostas, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de 

recurso.   

§ 2º - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o 

impedirá de participar do processo licitatório até que seja proferida 

decisão final na via administrativa.  

§ 3º - A desclassificação do licitante importa a preclusão do seu direito 

de participar das fases subseqüentes.   

§ 4º - Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento 

convocatório, a Administração procederá a sua retificação e 

republicação, com devolução dos prazos, nos termos do art. 54 desta 

Lei.  

Sendo a abertura do certame prevista para o  dia 29/09/2017 e o 

pedido do impugnante apresentado em 19/09/2017, a CPL considerou 

pela tempestividade, o impugnante como “cidadão”,  de acordo com  

item 21.1, assim posto, por não haver representação legal conforme 

item 21.3.3 do edital, no tocante ao exame dos requisitos de 

admissibilidade, muito embora não conste nos autos qualquer 

documentação que vincule o Sr Jorge Luis Galvão Barros à empresa 

POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, doravante  atenção ao 

princípio da razoabilidade, considerou que a presente impugnação 

merecia ser conhecida para análise dos elementos questionados.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10390218/art-201-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10390185/art-201-1-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10390162/art-201-2-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10390125/art-201-3-da-lei-9433-05-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10390091/art-201-4-da-lei-9433-05-bahia
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III. DAS ALEGAÇÕES DO  IMPUGNANTE  

3. A impugnante contesta  em seus “grifos” especificamente os Subitens 

18.2.6 , 18.2.7, 18.2.10 e 18.2.12 do edital:  

18.2.6 Os itens e quantitativos da Planilha Orçamentária (Anexo IV-

PARTE “A”) do valor estimado pela Administração são meramente 

referenciais, sendo de inteira responsabilidade da licitante a 

conferência dos itens e quantitativos, não lhe sendo admitida a 

arguição de omissões, enganos, erros ou propostas de ajustes futuros; 

 

18.2.7 O fator multiplicador “K” apresentado será único e incidirá 

linearmente sobre toda Planilha Orçamentária do valor estimado pela 

Administração; 

 

18.2.8  (....); 

 

18.2.9   (....); 

 

18.2.10 Será considerada vencedora do certame a licitante que 

apresentar o menor “K”, atendendo assim, ao critério de menor preço, 

fazendo-se a classificação das demais em ordem crescente do valor 

do multiplicador proposto; 

 

18.2.11  (....); 

 

18.2.12 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às 

exigências deste edital e seus anexos ou que propuserem o 

multiplicador “K” superior ao estabelecido no mesmo, assim como 

aqueles em que o referido multiplicador não seja único para todos os 

valores propostos, ou que sejam inexequíveis, conforme art. 97 da Lei 

nº 9.433/05; 
 

Insurge a impugnante, de que está diante de algo impossível – o 

multiplicador “k” é  definido diante das quantidades e preços 

apresentados, não reconhecendo a forma de alterar quantidades e 

seguir com a regra;  que ao alterar qualquer quantidade a planilha 

passará a ter novo valor, que inclusive poderá superar o valor do Órgão, 

hipótese de seguir os preços do Órgão e ter novas quantidades 

superiores ao licitado. Isso resultaria em não atendimento ao item 

18.2.12 exposto. Em caso de ter  quantidade reduzida em algum item e 

sem alterar preço do Órgão teria um valor menor no global da planilha 

que implicaria numa situação IRREAL, FALSA ou seja, seria induzido a 
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propor um valor “k” menor sem ser essa a realizada para preços; Que 

poderia julgar também com base no escrito no item 18.2.7, que o fator 

“k” é resultante da planilha apresentada pelo Órgão, então poderá ter 

uma situação ilusitada: concluir um fator “k” menor que o órgão, 

atendendo assim aos itens 18.2.12 e ter preço final superior aos demais 

concorrentes ou até superior ao órgão, caso tenha quantidades 

superiores; Face a estas divergências, presume que diante do exposto 

as licitantes não poderão atender ao item 18.2.7 do edital e alterar as 

quantidades da planilha de acordo ao previsto no item supracitado; 

Alega ser cabível a obrigatoriedade destas exigências, especialmente 

para a modalidade licitatória em questão. Informa que, conforme 

Decreto nº 4.832 de 07 de novembro de 1995 da Bahia o “k” 

mulplicador máximo admitido é de 1,10. 

 

IV. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE  

4. Requer a Impugnante:  

a) Seja a presente impugnação, o provimento ou submeta autoridade 

superior, para anulação do edital ou a retificação das supostas 

irregularidades apontadas.  

 

V. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES  

5. Inicialmente, cabe esclarecer que a análise do requisito de 

admissibilidade da referida impugnação deverá ser considerada. 

Quanto a questão do item 18.2.6, é de inteira responsabilidade da 

licitante a conferência dos itens e quantitativos, havendo divergências 

significativas, erros e omissões, deverá proceder conforme item 18.2.4, a 

seguir: 

 

“18.2.4 Caso o licitante constate divergências significativas, erros ou 

omissões nos quantitativos ou itens da planilha, deverá indicá-los com 

formalidade até o segundo dia útil que antecede à abertura do 
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certame, para que sejam avaliadas pela CPL e, em caso de 

necessidade, a planilha será corrigida e republicado o edital;” 

 

“ 18.2.6  - Os itens e quantitativos da Planilha Orçamentária (Anexo IV-

PARTE “A”) do valor estimado pela Administração são meramente 

referenciais, sendo de inteira responsabilidade da licitante a 

conferência dos itens e quantitativos, não lhe sendo admitida a 

arguição de omissões, enganos, erros ou propostas de ajustes futuros” 

Em peça anterior, para dirimir as dúvidas do impugnante do item 18.2.6,  

foi esclarecido tecnicamente, como se segue:  

“ Conforme subitem 18.2.6 descrito acima, os itens e quantitativos da 

Planilha Orçamentária (Anexo IV-PARTE “A”) do valor estimado pela 

Administração são meramente referenciais, cabendo aos licitantes, 

formular as suas propostas de preço para concorrer a licitação. Por 

conseguinte, o preço praticado no mercado para o TRANSFORMADOR 

TRIFÁSICO A SECO EM RESINA EPOXI, 150kVA, PRIMÁRIO 

13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV, SECUNDÁRIO 220/127V – 60HZ – Z=4% - NBI 

95kV IP21 está de acordo com o valor estimado pela Administração 

com base no banco de preços referencial SINAPI 04/2017 - BA no item 

19.4.1 da planilha orçamentária, TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 

150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, não cabendo, portanto, revisão da 

planilha e republicação do edital.” 

 

 Quanto a questão dos itens 18.2.7, 18.2.10 e 18.2.12: 

“18.2.7 O fator multiplicador “K” apresentado será único e incidirá 

linearmente sobre toda Planilha Orçamentária do valor estimado pela 

Administração;” 

De acordo com o item 18.2.7 do edital, as “quantidades” constantes da 

planilha orçamentária não poderão ser alteradas pelas licitantes, sendo 

o fator multiplicador “k” , ÚNICO  para incidência linear sobre toda a 
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planilha, definindo o valor da proposta, a demais, não merecem 

prosperar as indagações da impugnante, que propõe que haja 

alternativa de quantitativos dos itens da planilha orçamentária exigida 

pelo MPBA, que o impeça de alterar a proposta e que esta seja 

produzida com um valor maior que o estimado, pois, não há como ter 

um valor superior se o fator “k” e de caráter linear sobre todos os itens, 

inclusive disponibilizados em planilhas de arquivos Excel com células 

protegidas, de modo em que não se possa modificar os quantitativos, 

assim sendo, os valores máximos estimados, conforme item 18.2.9, já 

definiu o fator “K” menor ou igual a 1,00(um)máximo, uma forma 

uniforme para a classificação de propostas que atendam o edital, nos 

termos do item 18.2.10 ou desclassificação conforme item 18.2.12, então 

vejamos: 

“18.2.9 O fator multiplicador “K” deverá ser menor ou igual a 1,00 (um), 

com 2 (duas) casas decimais; 

18.2.10 Será considerada vencedora do certame a licitante que 

apresentar o menor “K”, atendendo assim, ao critério de menor preço, 

fazendo-se a classificação das demais em ordem crescente do valor 

do multiplicador proposto; 

 

18.2.11 (.....) 

18.2.12 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às 

exigências deste edital e seus anexos ou que propuserem o 

multiplicador “K” superior ao estabelecido no mesmo, assim como 

aqueles em que o referido multiplicador não seja único para todos os 

valores propostos, ou que sejam inexequíveis, conforme art. 97 da Lei nº 

9.433/05;” 

Como vemos, os elementos técnicos questionados foram submetidos a 

apreciação da Diretoria de Engenharia e Arquitetura/SGA/MPBA, que 

não encontrou fundamentação técnica que justificasse o conteúdo 

existente no edital  pleiteado pela impugnante.  
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VI. DECISÃO  

6. Por não haver amparo legal para apreciação do pleito mencionado 

no item IV e demais motivos acima expostos, a CPL decide CONHECER 

e NEGAR PROVIMENTO à impugnação interposta pela empresa 

Potencial Engenharia e Instalações Ltda- CNPJ sob o nº 01.724.109/0001-

34, mantendo inalterável as exigências do edital e mantendo a data da 

realização do certame marcada para 29/09/2017, às 9h30. 

Salvador-Ba, 22 de setembro de 2017. 

 

A COMISSÃO: 

 

 

         Alvaro Medeiros Filho            Monica Fabiane da Silva Sobrinho        

               Presidente da CPL                                Membro   

 

 

         Christian Hebert Silva Borges                                     

                      Membro                               


