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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41
CEP. 44710-000

JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

Tomada de Preços Nº 01/2020
Processo Administrativo nº 179/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação de logradouros
públicos na sede do município e pavimentação asfáltica com TSD de logradouros
públicos na sede e no interior do município de Serrolândia - Bahia.
Recorrentes: PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Serrolândia –
Estado da Bahia, designada por meio do Decreto 084/2019, julga e responde ao
Pedido de Impugnação formulado pela licitante PROJETAJ EMPREENDIMENTOS
LTDA ME, devidamente qualificada em sua peça inaugural, com fulcro na Lei na lei n°
8.666/93, art. 41, § 2o, e demais dispositivos aplicáveis, nos termos a seguir aduzidos:
I - DA TEMPESTIVIDADE
Nos termos do disposto no art. 41, §2º da Lei n° 8.666/1993 estabelece que 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
com as propostas em tomada de preços.
Considerando que o licitante apresentou o pedido perante a Comissão Permanente
de Licitação no dia 16/10/2020 (sexta-feira) e a data da sessão para abertura dos
envelopes com as propostas é a de 20/10/2020 (terça-feira), verifica-se plenamente
tempestivo o pedido formulado, atendendo ao quanto determinado no dispositivo legal
acima mencionado.
II – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
Em seu requerimento, argumenta a impugnante que incorrem em ilegalidade as
exigências abaixo transcritas e previstas no Edital do certame, senão vejamos:
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A)

Exigência de comprovação da regularidade do profissional de contabilidade

responsável pelo balanço patrimonial junto ao Conselho Regional de Contabilidade,
para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira;
B)

Exigência simultânea de requisitos de capital social integralizado no valor

mínimo de 10% do valor estimado da obra, e de garantia de participação no percentual
de 1% do valor estimado da obra, para finis de comprovação de qualificação
econômico-financeira;
C)

Exigência de entrega da comprovação do recolhimento da garantia de

participação três dias antes à sessão de entrega das propostas;
D)

Exigência de alvará de funcionamento como documento apto a comprovar a

regularidade fiscal e trabalhista.
E)

Alega de que é ilegal o município não exigir comprovação da execução de

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, para a
comprovação da capacidade técnico-operacional dos licitantes.

DA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA
Na busca pela lisura do processo licitatório em análise, esta Presidente da Comissão
Permanente de Licitação solicitou parecer jurídico sobre as alegações formuladas pela
impugnante.
Em resumo, o parecer jurídico aponta para o provimento parcial do pedido de
impugnação do edital. Segue abaixo a íntegra do parecer:
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DA ANÁLISE E JULGAMENTO

Após o juízo de admissibilidade do presente recurso, frente ao Edital e seus
respectivos anexos, bem como as alegações expostas pela impugnante, decido pelo
provimento parcial do pedido de impugnação do edital da Tomada de Preços nº
01/2020, acatando na íntegra as providências opinadas no parecer jurídico, cujas
razões e fundamentos serão partes integrantes desta decisão.
Assim sendo, o edital fica alterado nos seguintes termos:
a)
Exclusão da exigência de apresentação da prova de regularidade do
profissional de contabilidade responsável pelo balanço patrimonial junto ao Conselho
Regional de Contabilidade, visto que mera diligência da Comissão de Licitação é
suficiente para atender tal verificação;
b)
Supressão da exigência da garantia de participação no percentual de 1% do
valor estimado da obra, mantendo apenas o requisito de comprovação de capital
social mínimo, em face de proibição de exigência cumulativa dos referidos elementos,
para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira;
c)
Por consequência lógica, a exclusão da exigência de comprovar o recolhimento
da garantia de participação em três dias antes à sessão de entrega das propostas,
prevista na cláusula 14.3.5, alínea “e” do edital, pelas razões descritas acima; e
d)
A supressão da exigência do alvará de funcionamento da cláusula 14.3.2, para
fazer constar na cláusula 14.3.1, que trata da documentação necessária para a
demonstração da habilitação jurídica dos licitantes.
Por último, decido pela manutenção da data de entrega e abertura dos envelopes com
as propostas dos licitantes, sendo desnecessária a reabertura de novo prazo, uma
vez que as alterações efetivadas não afetam a formulação das propostas, nos termos
do artigo 21, § 4°, da Lei 8.666/1993.
É o que decidimos.
Serrolândia – BA, 19 de outubro de 2020.
ANA KÁTIA BRASÍLIA DA PAIXÃO REIS
Presidente da COPEL
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AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
O Município de Serrolândia/BA, através deste, torna público, para conhecimento dos
interessados a ALTERAÇÃO do Edital de Tomada de Preço em epígrafe conforme segue.
Capítulo I – Das Alterações:
Onde se lê:
14.3.1. A Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Estatuto ou contrato social em vigor e/ou última alteração, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da
documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos
cargos;
14.3.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes Documentos:
a) Cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
c) Prova de quitação com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Negativa Conjunta (RFB e PGFN);
d) Prova de quitação com a Fazenda Estadual;
e) Prova de quitação com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado;
g) Alvará de Funcionamento;
(,,,)
14.3.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da licitação;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou cópia
autenticada do Livro Diário, pertinentes ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis –
neste caso, juntando-se cópia dos termos de abertura e encerramento do referido livro,
exigíveis e apresentados na forma da lei. Em qualquer das situações, devidamente
registrados na Junta Comercial que comprovem a boa situação financeira da empresa,
subscrito por contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acostando a certidão de regularidade do contador, vedada à substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados, tomando-se por base a variação ocorrida no
período o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. O balanço das sociedades
anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicações no Diário Oficial e
devidamente assinado pelo representante legal da empresa e por Contador, registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
d) Prova de regularidade do Contador responsável pelo Balanço Patrimonial junto ao
Conselho Regional de Contabilidade.
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c) Comprovação de o licitante possuir capital social integralizado no valor mínimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado do serviço que é de R$ 1.327.773,74 (Um milhão,
trezentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).
c.1) A comprovação do Capital Social será feita através de consulta na última alteração
Contratual, Contrato Social e/ou Requerimento de Empresário e Certidão Simplificada da
JECEB.
d) A boa situação financeira será avaliada com base nos índices de Liquidez Corrente (LC),
Liquidez Geral (LG) índice de Solvência Geral (SG), CALCULADO E DEMONSTRADO
PELO LICITANTE, em memorial de cálculo constante dos documentos de habilitação,
firmado pelo contador do licitante, em papel timbrado da empresa e na qual conste a
Certificado de Regularidade Profissional – CRP, emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade – Por meio da seguinte fórmula:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ≥ 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

≥ 1,0

SG = ____ ____ ATIVO TOTAL_ > 1,0
PC + ELP
d.1) Se a informação do memorial de cálculo não conferir com os elementos
constantes do Balanço Patrimonial, ou se o memorial deixar de ser apresentado ou
não for apresentado na forma aqui estipulada, o licitante será inabilitado,
independente da adoção das medidas legais cabíveis;
e) As empresas deverão apresentar a comissão de licitação mediante ofício devidamente
protocolado, até o terceiro anterior à data marcada para a abertura do certame,
comprovante de recolhimento ou apresentação de garantia de participação, no valor de 1%
(um por cento) do valor estimado da licitação, que é R$ 1.327.773,74 (Um milhão, trezentos
e vinte e sete mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).
e.1) A mencionada garantia poderá ser oferecida em quaisquer das modalidades de
garantia previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não ofertada a garantia no prazo e
forma acima assinalado, o licitante será inabilitado;
e.2) A garantia deverá ser apresentada perante a tesouraria do Município, até a data
de que trata o caput desta alínea, mediante recibo emitido pelo tesoureiro, que
deverá ser anexado dentro do envelope contendo os documentos de habilitação,
devidamente protocolado, sob pena de ser considerada não prestada.
e.3) Não será admitida a prestação de garantia mediante cheque, exceto quando
comprovada a sua compensação, que deverá ocorrer no mesmo prazo aqui
estipulado.
e.3) A devolução da garantia para licitar somente será liberada ou restituída,
conforme § 4º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, mediante requerimento do licitante
devidamente protocolado.
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Leia-se-á:
14.3.1. A Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Estatuto ou contrato social em vigor e/ou última alteração, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da
documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos
cargos;
c) Alvará de Funcionamento;
14.3.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes Documentos:
a) Cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
c) Prova de quitação com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Negativa Conjunta (RFB e PGFN);
d) Prova de quitação com a Fazenda Estadual;
e) Prova de quitação com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado;
(,,,)
14.3.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da licitação;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou cópia
autenticada do Livro Diário, pertinentes ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis –
neste caso, juntando-se cópia dos termos de abertura e encerramento do referido livro,
exigíveis e apresentados na forma da lei. Em qualquer das situações, devidamente
registrados na Junta Comercial que comprovem a boa situação financeira da empresa,
subscrito por contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
vedada à substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados,
tomando-se por base a variação ocorrida no período o Índice Geral de PreçosDisponibilidade Interna (IGP-DI), quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser
apresentado em publicações no Diário Oficial e devidamente assinado pelo representante
legal da empresa e por Contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
d) Excluído
c) Comprovação de o licitante possuir capital social integralizado no valor mínimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado do serviço que é de R$ 1.327.773,74 (Um milhão,
trezentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).
c.1) A comprovação do Capital Social será feita através de consulta na última alteração
Contratual, Contrato Social e/ou Requerimento de Empresário e Certidão Simplificada da
JECEB.
d) A boa situação financeira será avaliada com base nos índices de Liquidez Corrente (LC),
Liquidez Geral (LG) índice de Solvência Geral (SG), CALCULADO E DEMONSTRADO
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PELO LICITANTE, em memorial de cálculo constante dos documentos de habilitação,
firmado pelo contador do licitante, em papel timbrado da empresa e na qual conste a
Certificado de Regularidade Profissional – CRP, emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade – Por meio da seguinte fórmula:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ≥ 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

≥ 1,0

SG = ____ ____ ATIVO TOTAL_ > 1,0
PC + ELP

d.1) Se a informação do memorial de cálculo não conferir com os elementos
constantes do Balanço Patrimonial, ou se o memorial deixar de ser apresentado ou
não for apresentado na forma aqui estipulada, o licitante será inabilitado,
independente da adoção das medidas legais cabíveis;
e) Excluído
(...)
Capitulo II – da data:
2.1 – Considerando o pressuposto legal estabelecido no Art. 21 em seu § 4o da Lei 8.666/93
que diz: Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.(Grifo nosso). Fica
mantida a data e horário da sessão de Abertura das Propostas, conforme designado no
Edital.
Capitulo III – Disposições Gerais:
3.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas e termos do Edital da Tomada de Preço nº
001/2020, que não foram alteradas pelo presente.

Serrolândia/BA, em 19 de outubro de 2020

Presidente da COPEL
Leandro Oliveira Lima
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