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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Portaria Nº 061/2017-Designar o servidor Jailton Neri Passos, ocupante 

do cargo de Provimento Temporário de Gerente de Análise e Execução 
das  receitas e Despesas, Símbolo DAS-5B, da estrutura organizacional 
da Secretaria Municipal de Fazenda, para acompanhar o processo de 
liquidação e prestação de contas mensal e anual da Companhia de 
Urbanização de Simões Filho – COURB, conforme dispõe a Lei Municipal 
nº 588/2000. 

• Portaria Nº 096/2017- Conceder a servidora Cassiméia Santana de 
Araujo, 06 (seis) meses de licença Prêmio. 

• Portaria Nº 098/2017- Altera o nome da servidora beneficiada na Portaria 
nº 094/2017 atinente a licença para acompanhamento de pessoa da 
família. 

• Decisão De Impugnação Ao Edital Da Concorrência Pública Nº 
003/2017 – Infra Do Processo Administrativo Nº 6675/2017- Objeto: 
Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De 
Limpeza Pública Urbana No Município De Simões Filho. 

• Decisão De Impugnação Ao Edital Da Concorrência Pública Nº 
003/2017 – Infra Do Processo Administrativo Nº 6675/2017. 
Impugnante: P L R Prestação De Serviços Ltda – ASCON 
Empreendimentos. 

• Decisão De Impugnação Ao Edital Da Concorrência Pública Nº 
003/2017 – Infra Do Processo Administrativo Nº 6675/2017. 
Impugnante: MA2 Construções Ltda. 

• Decisão De Impugnação Ao Edital Da Concorrência Pública Nº 
003/2017 – Infra Do Processo Administrativo Nº 6675/2017. 
Impugnante: Thacio De Souza Pereira Eireli-Me. 
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               PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
                   COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – INFRA 
 

 

 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 – INFRA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6675/2017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, 

conforme especificações e quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos. 
 
I-DATEMPESTIVIDADE  
 
No dia 31/08/2017, às 09:09:05, deu entrada No Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Simões Filho a impugnação ao Edital da CONCORRÊNCIA em epígrafe, portanto no 
prazo legal, tempestivamente.  
 
 
 
II - RELATÓRIO 
 
Trata-se de Impugnação ao Edital de Concorrência Pública nº 003/2017, aviada pela A&S 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME. 
 
Através da referida medida, sustentou a Impugnante a ilegalidade da exigência do edital 
consistente na apresentação prévia da garantia da proposta. 
 
III – DO MÉRITO 

 

Não merece ser acolhida a impugnação apresentada, visto que a exigência constante do 
edital não representa nenhum óbice ou empecilho para a participação de qualquer 
interessado. 
 
Importante frisar que o Edital da Concorrência 003/2017 foi publicado no dia 31/07/2017, 
com data de realização da sessão somente no dia 04/09/2017, ou seja, foram 
disponibilizados 35 dias de prazo para que os interessados se preparassem para o 
certame. 
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               PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
                   COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – INFRA 
 

 

Desta forma, diante do prazo ofertado, a exigência de apresentação da garantia não 
causou nenhum prejuízo para os licitantes interessados, que tiveram todo o prazo legal 
para elaborarem suas propostas e prepararem os documentos exigidos. 
 
E mais, corroborando com o quanto alegado anteriormente, é de se destacar que o 
próprio impugnante apresentou a sua caução, de modo que se encontra apta a participar 
do certame. 
 

 
IV - CONCLUSÃO. 
 
Ante o exposto, decide esta Comissão Setorial de Licitação por conhecer a impugnação 
aviada, eis que presente os requisitos de admissibilidade, e no, mérito, julgá-la totalmente 
improcedente, eis que os requisitos e exigências do Edital de Concorrência Pública nº 
003/2017 - INFRA estão em conformidade com a legislação aplicável à matéria e com a 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 
 
Outrossim, informa esta Comissão que a Impugnante encontra-se apta para participação 
no certame, vez que atendidos os requisitos para tanto. 

 
 

Dê ciência à Impugnante.  
Publique-se. 
 

Simões Filho-BA, 01 de setembro de 2017 
 
 

                                            Isacarla dos Santos Silva 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação  
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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 – INFRA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6675/2017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, 

conforme especificações e quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos. 
IMPUGNANTE: P L R PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ASCON 
EMPREENDIMENTOS 
 
I-DATEMPESTIVIDADE  
 
No dia 31/08/2017, às 08:54:57, deu entrada No Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Simões Filho a impugnação ao Edital da CONCORRÊNCIA em epígrafe, portanto no 
prazo legal, tempestivamente.  
 

 

II - RELATÓRIO 
 

Trata-se de Impugnação ao Edital de Concorrência Pública nº 003/2017, aviada pela  
P L R PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ASCON EMPREENDIMENTOS. 
 

Através da referida medida, intentou a Impugnante atacar o item 7.1.3.7, do Edital, sob 

o fundamento da ilegalidade da exigência do Plano de Trabalho, que, no seu 

entender,consistiria numa proposta técnica, cujas exigências seriam complexas e 

profundas. Segundo alega, a exigência do Plano de Trabalho converteria o certame do 

tipo Menor Preço para o tipo Técnica e Preço, de modo que requer a modificação do 

Edital neste sentido. 

 

Na sequência, afirma que, por ser o certame do tipo Técnica e Preço, deve ser 

respeitado o prazo de 45 dias entre a data de publicação do aviso de Edital e a data 

fixada para o recebimento das propostas, de maneira que, no seu entender, não 
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poderia subsistir a data de 04 de setembro de 2017, dia fixado no instrumento 

convocatório para a realização daquele evento (recebimento de propostas). 

 

Sustentou também que o edital exigiu no item 7.1.4.3 garantia de proposta e, no item 

7.1.4.3.3, capital social ou patrimônio líquido, exigências essas que, no seu 

entendimento, não poderiam ocorrer simultaneamente.  

 

Argüiu que o item 7.1.3.2 seria ilegal ao permitir a apresentação de atestados técnicos 

em nome da empresa, pois “permitiria que licitantes participassem do certame sem que 

na execução dos serviços contassem com atuais responsáveis técnicos qualificados 

para atender as exigências técnicas constantes das letras “a” e “f” do referido item”. 

Aduziu, ainda,que esse mesmo dispositivo solicitou apresentação de acervos técnicos 

em quantidades desproporcionais aos serviços que foram quantificados na planilha 

orçamentária. 

 

Sustentou a ilegalidade da exigência do edital consistente na indicação, pelos 

licitantes,da localização do aterro de inertes onde haverá a destinação final dos 

resíduos. 

 

Alegou que é ilegal a exigência da Classificação Nacional de Atividades Econômicas — 

CNAE, como condição para a participação no certame, prevista no item 3.6 do Edital. 

 

Entende que é ilegal a exigência da visita técnica, prevista no item 4 do Edital, a ser 

feita pelos licitantes no prazo de até 03 (três) dias antes da data marcada para a 

apresentação das propostas. 

 

Reputa ilegal, por fim, a inversão de fases promovida pelo certame no sentido de ser 

realizado, primeiro, o julgamento das propostas, e, em seguida, a habilitação. 

 

III –DO MÉRITO 

 

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7D+BDVDA5D21MMLB+8HRXG

Sexta-feira
1 de Setembro de 2017
8 - Ano IX - Nº 3762



              PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
                COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – INFRA 
 
 

 

Improcede o pedido de transformação do certame para Concorrência do tipo Técnica e 

Preço. 

 

A possibilidade de exigência de Plano de Trabalho, que consubstancie uma 

metodologia de execução, está disciplinada no artigo 30, § 8º, da Lei nº8.666/93, o qual 

trata sobre a qualificação técnica das licitantes proponentes, sendo facultado à 

Administração Pública exigi-lo em determinados casos. 

 

Olvidou-se a Impugnante de considerar que a Lei 8.666/93, no art. 30, §8º c/c §9º, 
estabelece que em nas situações que possam comprometer a continuidade da 

prestação de serviços públicos essenciais, é possível que a Administração Pública, em 

suas contratações, exija dos licitantes a metodologia de execução, plasmada num 

Plano de Trabalho. Trata-se de literal dispositivo de lei. 
 

Em outras palavras, nas licitações que versam sobre serviços públicos essenciais, pode 

ser exigida dos licitantes, na fase de habilitação, a apresentação de Plano de Trabalho, 

que exponha uma metodologia de execução, sem que com isso o tipo da licitação seja 

obrigatoriamente modificado para Técnica e Preço, como requer a Impugnante. 

 

Disto é possível concluir que a contratação que se pretende realizar, ao fim do presente 

processo licitatório, amolda-se, efetivamente aos dispositivos legais acima referidos, na 

medida em que o objeto do certame é composto pelos serviços de limpeza pública 

urbana no Município de Simões Filho, que constitui, sem qualquer margem para 

dúvidas, serviço público essencial (vide item 2.1). 

 

De tal modo que é viável, sim, à Administração Pública exigir, no presente caso, a 

apresentação de Plano de Trabalho, na fase de habilitação da licitação, o qual, à toda 

evidência, não configura proposta técnica, sendo, isto sim, requisito habilitatório, como 

afirma a própria Lei, nos casos de serviços públicos essenciais. Para tanto, a 

Administração não está obrigada, em função disso, a promover certame do tipo Técnica 

e Preço, que constitui critério de julgamento. 
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Superado este ponto, resta prejudicado o pedido de que seja respeitado prazo mínimo 

de 45 dias entre a data de publicação do aviso de Edital e a data fixada para o 

recebimento das propostas, na medida em que, sendo impossível a conversão da 

presente Concorrência para o tipo Técnica e Preço, o prazo mínimo a ser respeitado 

entre a publicação do aviso de edital e a data para recebimento das propostas é, na 

verdade, de 30 dias (art. 21, §2º, inc. II, da Lei 8666/93), prazo esse que foi 

devidamente observado no instrumento convocatório deste certame. 

 

Não assiste melhor sorte à Impugnante no seu argumento de que há ilegalidade nas 

exigências de garantia de proposta e capital social mínimo ou patrimônio líquido, 

contidas nos itens 7.1.4.3 e 7.1.4.3.3. 

 

A exigência de garantia de proposta contida no item 7.1.4.3 objetiva a demonstração, 

por parte dos licitantes, de sua capacidade de participar da licitação, evitando, assim, o 

comparecimento dos chamados licitantes “aventureiros. A garantia da proposta é uma 

exigência feita para fins de habilitação, com o condão de assegurar à Administração a 

lisura e a seriedade da proposta dos licitantes, bem como que estes a manterão firme 

até a celebração do contrato. Desta maneira, em caso de desistência do licitante 

vencedor, a garantia da proposta será atribuída à Administração. 

 

Por outro lado, a exigência de capital social mínimo ou patrimônio líquido tem a função 

de demonstrar a boa situação econômica da empresa licitante. É um dado seguro para 

revelar a idoneidade da sociedade para investir recursos capazes de produzir a 

prestação a que estará obrigada, em caso de vitória no certame e conseqüente 

contratação. É uma evidência de que terá recursos para tanto, induzindo a 

responsabilidade nos futuros compromissos. 

 

Vê-se, portanto, que as duas exigências têm finalidades absolutamente distintas. A 

análise da essência de cada instituto demonstra que cada um deles tem finalidades 

específicas e diversas no processo de contratação e, portanto, não conflitantes. Ao 

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7D+BDVDA5D21MMLB+8HRXG

Sexta-feira
1 de Setembro de 2017
10 - Ano IX - Nº 3762



              PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
                COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – INFRA 
 
 

 

contrário, quando conjuntamente exigidos preservam a Administração de problemas 

distintos. 

 

Assim, não se confunde a garantia da proposta, nem faz as vezes do patrimônio líquido 

nem do capital social da empresa e, mais que isso, sequer demonstra a boa saúde 

financeira da empresa. De modo que as exigências contidas no presente Edital podem, 

sim, subsistir simultaneamente. 

 

Neste sentido, não é a toa que existe uma súmula do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, a Súmula 27, permitindo, expressamente, que a Administração faça essas 

duas exigências de forma simultânea: 

 

SÚMULA Nº 27 – Em procedimento licitatório, a cumulação das exigências 

de caução de participação e de capital social mínimo insere-se no poder 

discricionário do administrador, respeitados os limites previstos na lei de 

regência. 

 

De maneira que, sendo esta a disciplina da matéria, a Administração Pública dispõe de 

discricionariedade para eleger, dentre os mecanismos que lhe são legalmente 

facultados, aqueles que melhor atendam as necessidades da futura contratação que 

pretende promover, cumulativamente ou não. É possível extrair esta compreensão de 

entendimento já assentado no Tribunal de Contas da União: 

 

“Verifico que a exigência de capital mínimo, de patrimônio líquido 

mínimo ou ainda de garantias, de acordo com o que dispõem os 

§§2º, 3º e 4º do art. 31 do Estatuto de Licitações, constituiria ato 
discricionário dos gestores, ou seja, estaria dentro da 
margem de liberdade a eles conferida. Faculta-lhes a lei a 
utilização de critérios próprios para avaliar ou decidir o 
melhor caminho visando atender ao interesse público.” 
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(Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 1.844/2005, Plenário, 

rel. Min. Guilherme Palmeira). 

 

E mais ainda: considerando que a contratação que se pretende realizar ao fim deste 

certame é de serviço público essencial, que está submetido ao princípio da 

continuidade, não podendo ser interrompido pela empresa que o prestará, encontra-se 

perfeitamente justificada a exigência simultânea da garantia de proposta, e de capital 

social mínimo ou patrimônio líquido, as quais terão a relevante finalidade de evidenciar 

a boa saúde financeira da empresa para bem prestar o serviço público essencial sem 

solução de continuidade, a ser contratado. 

 

Igualmente, carece de fundamento o argumento da Impugnante no sentido de que é 

ilegal a exigência presente no subitem 3.3 do item 7.1.3.7 - que versa sobre o Plano de 

Trabalho –de que as licitantes apontem a localização do aterro de inertes onde haverá 

a destinação final dos resíduos. 

 

A Impugnante faz interpretação demasiadamente alargada do dispositivo editalício, 

extraindo do texto conotações impossíveis de serem apreendidas a partir de sua leitura. 

Todas as referências a destinação de resíduos em aterro, contidas no edital, estão 

abaixo transcritas. Literalmente, elas estabelecem: 

 
7.1.3.7 (omissis) 

O plano de trabalho deverá conter: 3.3 Localização do aterro de inertes 

onde haverá a destinação final dos resíduos com licenciamento adequado. 

 

7.1.3.12. O licitante deverá apresentar o local de destinação final dos 

resíduos de RCC com trajeto a ser percorrido, indicar em planta de 

situação a localização exata do aterro de inertes. 

 

Os resíduos sólidos domiciliares coletados deverão ser transportados para 

o Aterro Sanitário licenciado. 
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Os materiais coletados deverão ser removidos e destinados para unidade 

de aterro ambientalmente licenciado e será responsabilidade do 

contratado o seu destino final. 

 

Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza de vias, logradouros e 

praças deverão ser removidos e transportados para o Aterro Sanitário 

licenciado da cidade. 

 

Ora, como se vê, em momento algum do edital há a exigência de que os licitantes 

devam ter a propriedade de aterro sanitário, ou que devam ter firmado contrato de 

locação de um empreendimento desta natureza.Da mesma forma, não há exigência de 

que, como requisito para participar do certame, os licitantes devam obter área, 

implantar um aterro de inertes, e proceder ao seu licenciamento. 

 

Em verdade, a Impugnante quer fazer parecer que o instrumento convocatório alberga 

todas estas exigências, na tentativa de induzir interpretação absolutamente equivocada 

do Edital. 

 

O que nos conduz a conclusão de que, na verdade, não há qualquer direcionamento ou 

restrição a participação de licitantes no presente certame, como sustenta a Impugnante, 

na medida em que a mera indicação de localização de um aterro para a destinação dos 

resíduos coletados pela futura contratada não é capaz de onerar nenhum participante 

do certame ou impedir, na prática, a sua participação no certame. 

 

Muito pelo contrário: o mínimo que se espera de uma empresa que prestará serviço 

publico essencial de limpeza urbana é que evidencie em que local fará a sua 

destinação dos resíduos que coletar. Por este motivo, improcede o pedido da 

Impugnante de que seja reputada ilegal a multicitada exigência. 
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Também não assiste razão a Impugnante ao argüir que a exigência de atestados 

técnicos em nome da empresa, contida no item 7.1.3.2 é ilegal. O argumento de que 

isso significaria que “licitantes participassem do certame sem que na execução dos 

serviços contassem com atuais responsáveis técnicos qualificados para atender as 

exigências técnicas constantes das letras “a” e “f” do referido item” é absolutamente 

equivocado. 

 

Isso porque a Impugnante desconsiderou a existência dos itens 7.1.3.5 e 7.1.3.5.1 do 

Edital, que exigem, para fins de qualificação técnica, declaração expedida em nome do 

Responsável Técnico do licitante, no sentido de que este tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições do local da obra/serviço. Veja-se:  
 

7.1.3.5 - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições do local da obra/serviço para o perfeito 

cumprimento das obrigações da licitação. 

7.1.3.5.1 – A declaração acima disposta deverá ser expedida em nome do 

Responsável Técnico da empresa, até 01(um) dia útil antes da licitação, 

não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das 

condições necessárias à prestação dos serviços. 

 

Ou seja, por força desses dispositivos, desconsiderados pela Impugnante, as empresas 

licitantes necessariamente devem contar com profissional qualificado em seu quadro, 

que figure como Responsável Técnico, pelo que absolutamente descabido o pedido de 

reputar ilegal o item 7.1.3.2. 

 

Improcedente também o argumento de que houve exigência excessiva de quantitativos 

mínimos já executados, no percentual de 50% da parcela de maior relevância dos 

serviços a serem contratados. 

 

Ao contrário do que deduz a Impugnante, a exigência do percentual de 50% a título de 

quantitativos mínimos já executados está em perfeita consonância com a jurisprudência 
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do Tribunal de Contas da União,  que, aliás, permite até mesmo a extrapolação deste 

limite em certos casos. Confira-se excerto de decisão que reproduz este entendimento: 

 
“9.1.2.1.2. em relação à fixação dos quantitativos mínimos já executados, 

não estabeleça percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos 

itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos 

excepcionais, cujas justificativas para tal extrapolação deverão estar 

tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatório, previamente ao 

lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e seus anexos, em 

observância ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal; inciso I do 

§1º do art. 3º e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93;” (Acórdão 1.284/2003 – 

Plenário, Rel. Miin. Walton Alencar Rodrigues, publicado no DOU de 

15/09/2003.” 

 

Pelo exposto, afigura-se totalmente infundado o pleito de que o presente Edital deveria 

consignar quantitativos mínimos já executados, no percentual máximo de 30%, pelo 

que fica integralmente repelido. 

 

No que se refere à exigência de CNAE, contida no item 3.6 do Edital, é preciso ter em 

conta que a Administração, ao lado da vantajosidade, necessita de segurança em suas 

contratações. A exigência prevista no Edital, de que a empresa interessada deve 

comprovar especialidade no ramo da atividade licitada constitui exatamente um meio 

apto a diminuir os riscos da contratação, prestigiando, desta forma, a segurança 

jurídica.   

 

Exigir a demonstração da compatibilidade da atividade da licitante com o objeto licitado, 

através do CNAE,não implica violação de preceitos básicos norteadores das licitações 

públicas, tampouco implica restrição indevida da competitividade do certame. Ao 

contrário: concorre que para sejam trazidos aos certamos aqueles licitantes de atuação 

especializada na atividade objeto do contrato, carreando, com isso, maior segurança e 

resguardo na futura contratação. 
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Também improcede o pedido da Impugnante de ser considerada ilegal a inversão de 

fases promovida pelo Edital, no sentido de ser realizado, primeiro, o julgamento das 

propostas, e, em seguida, a habilitação das licitantes. 

 

É que a Lei Baiana de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 9433/2005) já de há 

muito contempla procedimento licitatório em que a fase de julgamento e classificação 

das propostas ocorre antes da fase habilitação, diferentemente da Lei 8666/83, mas 

sem que haja qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nisso. Confira-se a sua 

previsão: 

 
Art. 78 - A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

I - abertura dos envelopes contendo as propostas de preço; 

II - verificação da conformidade e compatibilidade de cada proposta com 

os requisitos e especificações do edital ou convite e, conforme o caso, 

com os preços correntes no mercado ou fixados pela Administração ou por 

órgão oficial competente ou, ainda, com os constantes do sistema de 

registro de preços, quando houver, promovendo-se a desclassificação das 

propostas desconformes ou incompatíveis;  

III - julgamento e classificação das propostas, de acordo com os 

critérios de avaliação constantes do ato convocatório; 

IV - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, 

contendo a respectiva documentação de habilitação, desde que não tenha 

havido recurso ou após a sua denegação; 

V - abertura dos envelopes e apreciação da documentação relativa à 
habilitação dos concorrentes classificados nos três primeiros lugares; 

VI - deliberação da comissão licitante sobre a habilitação dos três 

primeiros classificados; 

VII - convocação, se for o caso, de tantos licitantes classificados quantos 

forem os inabilitados no julgamento previsto no inciso anterior; 
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VIII - deliberação final da autoridade competente quanto à homologação 

do procedimento licitatório e adjudicação do objeto da licitação ao licitante 

vencedor, no prazo de até 10 (dez) dias após o julgamento. 

 

Imperioso reconhecer, portanto, que se o Estado da Bahia, na Lei 9433/2005 procedeu 

à inversão de fases, todos os demais Municípios baianos, por conta do princípio da 

simetria,poderão instaurar procedimento licitatório que a adote, como o fez o presente 

instrumento convocatório. 

 

Por último, sabe-se que a visita técnica em questão tem por objetivo dar à 

Administração a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem 

integralmente o objeto da licitação e, via de conseqüência, que suas propostas de 

preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras 

alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a 

Administração de possíveis inexecuções contratuais. 

 

Portanto, a finalidade da introdução da visita técnica no edital foi de propiciar ao 

proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e 

características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo 

aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e 

execução do objeto e sobretudo considerando  a natureza do objeto da futura 

contratação que se pretende realizar após o presente certame, consistente em 

prestação de serviço público essencial, que, como tal, torna necessário que tivesse sido 

feita tal exigência, para assegurar que não ocorra qualquer intercorrência futura que 

possa causar prejuízo à continuidade da prestação dos serviços, os quais, como se viu, 

não podem ter sua execução interrompida. 

 

No entanto a Comissão de licitação, conforme Esclarecimentos encaminhado por e-mail 

às licitantes e publicado no Diário Oficial do Município, entende que a Declaração da 

licitante de que conhece o local de execução dos serviços e que este conhecimento é 

suficiente para a elaboração de sua proposta de preços e execução do contrato caso a 
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mesma venha a ser vencedora do certame e desta forma responsabiliza-se por todos 

os custos inerentes a perfeita execução do contrato sem que possa alegar futuramente 

qualquer prejuízo decorrente da sua falta de conhecimento do local, ou tão pouco 

prejudicar a continuidade da prestação e serviços ou interromper sua execução. Assim, 

a declaração atende perfeitamente as exigências do Edital. 

 

IV- CONCLUSÃO. 
 

Ante o exposto, decide esta Comissão Setorial de Licitação por conhecer a impugnação 

aviada, eis que presente os requisitos de admissibilidade, e no, mérito, julgá-la 

totalmente improcedente, eis que os requisitos e exigências do Edital de Concorrência 

Pública nº 003/2017 - INFRA estão em conformidade com a legislação aplicável à 

matéria e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 

Dê ciência à Impugnante.  

Publique-se. 

 

Simões Filho-BA, 01 de setembro de 2017 

 
 

Isacarla dos Santos Silva 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação  
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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 - INFRA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6675/2017 
IMPUGNANTE: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA 
 

 

I-DATEMPESTIVIDADE  
 
No dia 30/08/2017, às 15:50:31, deu entrada No Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Simões Filho a impugnação ao Edital da CONCORRÊNCIA em epígrafe, portanto no 

prazo legal, tempestivamente.  
 

 
II - RELATÓRIO 
 

Trata-se de Impugnação ao Edital de Concorrência Pública nº 003/2017, aviada pela 

MA2 CONSTRUÇÕES LTDA. 
 

Através da referida medida, sustentou a Impugnante a ilegalidade da exigência do edital 

consistente na indicação, pelos licitantes, da localização do aterro de inertes onde 

haverá a destinação final dos resíduos. 

 

III –DO MÉRITO 

 

Carece de fundamento o argumento da Impugnante no sentido de que é ilegal a 

exigência presente no subitem 3.3 do item 7.1.3.7 - que versa sobre o Plano de 

Trabalho –de que as licitantes apontem a localização do aterro de inertes onde haverá 

a destinação final dos resíduos. 
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A Impugnante faz interpretação demasiadamente alargada do dispositivo editalício, 

extraindo do texto conotações impossíveis de serem apreendidas a partir de sua leitura. 

Todas as referências a destinação de resíduos em aterro, contidas no edital, estão 

abaixo transcritas. Literalmente, elas estabelecem: 

 
7.1.3.7 (omissis) 

O plano de trabalho deverá conter: 3.3 Localização do aterro de inertes 

onde haverá a destinação final dos resíduos com licenciamento adequado. 

 

7.1.3.12. O licitante deverá apresentar o local de destinação final dos 

resíduos de RCC com trajeto a ser percorrido, indicar em planta de 

situação a localização exata do aterro de inertes. 

 

Os resíduos sólidos domiciliares coletados deverão ser transportados para 

o Aterro Sanitário licenciado. 

 

Os materiais coletados deverão ser removidos e destinados para unidade 

de aterro ambientalmente licenciado e será responsabilidade do 

contratado o seu destino final. 

 

Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza de vias, logradouros e 

praças deverão ser removidos e transportados para o Aterro Sanitário 

licenciado da cidade. 

 

Ora, como se vê, em momento algum do edital há a exigência de que os licitantes 

devam ter a propriedade de aterro sanitário, ou que devam ter firmado contrato de 

locação de um empreendimento desta natureza.Da mesma forma, não há exigência de 

que, como requisito para participar do certame, os licitantes devam obter área, 

implantar um aterro de inertes, e proceder ao seu licenciamento. 
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Em verdade, a Impugnante quer fazer parecer que o instrumento convocatório alberga 

todas estas exigências, na tentativa de induzir interpretação absolutamente equivocada 

do Edital. 

 

O que nos conduz a conclusão de que, na verdade, não há qualquer direcionamento ou 

restrição a participação de licitantes no presente certame, como sustenta a Impugnante, 

na medida em que a mera indicação de localização de um aterro para a destinação dos 

resíduos coletados pela futura contratada não é capaz de onerar nenhum participante 

do certame ou impedir, na prática, a sua participação no certame. 

 

Muito pelo contrário: o mínimo que se espera de uma empresa que prestará serviço 

publico essencial de limpeza urbana é que evidencie em que local fará a sua 

destinação dos resíduos que coletar. Por este motivo, improcede o pedido da 

Impugnante de que seja reputada ilegal a multicitada exigência. 

 
IV- CONCLUSÃO. 
 

Ante o exposto, decide esta Comissão Setorial de Licitação por conhecer a impugnação 

aviada, eis que presente os requisitos de admissibilidade, e no, mérito, julgá-la 

totalmente improcedente, eis que os requisitos e exigências do Edital de Concorrência 

Pública nº 003/2017 - INFRA estão em conformidade com a legislação aplicável à 

matéria e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 

Dê ciência à Impugnante.  

Publique-se. 

 

Simões Filho-BA, 01  de setembro de 2017 

 
 

Isacarla dos Santos Silva 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação  
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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 – INFRA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6675/2017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, 

conforme especificações e quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos. 
IMPUGNANTE: THACIO DE SOUZA PEREIRA EIRELI-ME 
 
 
I - DA TEMPESTIVIDADE  
 
No dia 29/08/2017, às 09:24:41, deu entrada No Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Simões Filho a impugnação ao Edital da CONCORRÊNCIA em epígrafe, portanto no 
prazo legal, tempestivamente.  
 
 
I - RELATÓRIO 
 
Trata-se de Impugnação ao Edital de Concorrência Pública nº 003/2017, aviada pela THACIO 
DE SOUZA PEREIRA EIRELI-ME. 
 

Através da referida medida, intentou a Impugnante atacar o item 7.1.3.7, do Edital, sob 

o fundamento da ilegalidade da exigência do Plano de Trabalho, que, no seu 

entender,consistiria numa proposta técnica, cujas exigências seriam complexas e 

profundas. Segundo alega, a exigência do Plano de Trabalho converteria o certame do 

tipo Menor Preço para o tipo Técnica e Preço, de modo que requer a modificação do 

Edital neste sentido. 

 

Na sequência, afirma que, por ser o certame do tipo Técnica e Preço, 

deveserrespeitado o prazo de 45 dias entre a data de publicação do aviso de Edital e a 

data fixada para o recebimento das propostas, de maneira que, no seu entender, não 

poderia subsistir a data de 04 de setembro de 2017, dia fixado no instrumento 

convocatório para a realização daquele evento (recebimento de propostas). 
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Sustentou também que o edital exigiu no item 7.1.4.3 garantia de proposta e, no item 

7.1.4.3.3, capital social ou patrimônio líquido, exigências essas que, no seu 

entendimento, não poderiam ocorrer simultaneamente.  

 

Argüiu que o item 7.1.3.2 seria ilegal ao permitir a apresentação de atestados técnicos 

em nome da empresa, pois “permitiria que licitantes participassem do certame sem que 

na execução dos serviços contassem com atuais responsáveis técnicos qualificados 

para atender as exigências técnicas constantes das letras “a” e “f” do referido item”. 

Aduziu, ainda,que esse mesmo dispositivo solicitou apresentação de acervos técnicos 

em quantidades desproporcionais aos serviços que foram quantificados na planilha 

orçamentária. 

 

Por fim, sustentou a ilegalidade da exigência do edital consistente na indicação, pelos 

licitantes,da localização do aterro de inertes onde haverá a destinação final dos 

resíduos. 

 
III –DO MÉRITO 

 

Improcede o pedido de transformação do certame para Concorrência do tipo Técnica e 

Preço. 

 

A possibilidade de exigência de Plano de Trabalho, que consubstancie uma 

metodologia de execução, está disciplinada no artigo 30, § 8º, da Lei nº8.666/93, o qual 

trata sobre a qualificação técnica das licitantes proponentes, sendo facultado à 

Administração Pública exigi-lo em determinados casos. 

 

Olvidou-se a Impugnante de considerar que a Lei 8.666/93, no art. 30, §8º c/c §9º, 

estabelece que em nas situações que possam comprometer a continuidade da 

prestação de serviços públicos essenciais, é possível que a Administração Pública, em 

suas contratações, exija dos licitantes a metodologia de execução, plasmada num 

Plano de Trabalho. Trata-se de literal dispositivo de lei. 
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Em outras palavras, nas licitações que versam sobre serviços públicos essenciais, pode 

ser exigida dos licitantes, na fase de habilitação, a apresentação de Plano de Trabalho, 

que exponha uma metodologia de execução, sem que com isso o tipo da licitação seja 

obrigatoriamente modificado para Técnica e Preço, como requer a Impugnante. 

 

Disto é possível concluir que a contratação que se pretende realizar, ao fim do presente 

processo licitatório, amolda-se, efetivamente aos dispositivos legais acima referidos, na 

medida em que o objeto do certame é composto pelos serviços de limpeza pública 

urbana no Município de Simões Filho, que constitui, sem qualquer margem para 

dúvidas, serviço público essencial (vide item 2.1). 

 

De tal modo que é viável, sim, à Administração Pública exigir, no presente caso, a 

apresentação de Plano de Trabalho, na fase de habilitação da licitação, o qual, à toda 

evidência, não configura proposta técnica, sendo, isto sim, requisito habilitatório, como 

afirma a própria Lei, nos casos de serviços públicos essenciais. Para tanto, a 

Administração não está obrigada, em função disso, a promover certame do tipo Técnica 

e Preço, que constitui critério de julgamento. 

 

Superado este ponto, resta prejudicado o pedido de que seja respeitado prazo mínimo 

de 45 dias entre a data de publicação do aviso de Edital e a data fixada para o 

recebimento das propostas, na medida em que, sendo impossível a conversão da 

presente Concorrência para o tipo Técnica e Preço, o prazo mínimo a ser respeitado 

entre a publicação do aviso de edital e a data para recebimento das propostas é, na 

verdade, de 30 dias (art. 21, §2º, inc. II, da Lei 8666/93), prazo esse que foi 

devidamente observado no instrumento convocatório deste certame. 

 

Não assiste melhor sorte à Impugnante no seu argumento de que há ilegalidade nas 

exigências de garantia de proposta e capital social mínimo ou patrimônio líquido, 

contidas nos itens 7.1.4.3 e 7.1.4.3.3. 
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A exigência de garantia de proposta contida no item 7.1.4.3 objetiva a demonstração, 

por parte dos licitantes, de sua capacidade de participar da licitação, evitando, assim, o 

comparecimento dos chamados licitantes “aventureiros”. A garantia da proposta é uma 

exigência feita para fins de habilitação, com o condão de assegurar à Administração a 

lisura e a seriedade da proposta dos licitantes, bem como que estes a manterão firme 

até a celebração do contrato. Desta maneira, em caso de desistência do licitante 

vencedor, a garantia da proposta será atribuída à Administração. 

 

Por outro lado, a exigência de capital social mínimo ou patrimônio líquido tem a função 

de demonstrar a boa situação econômica da empresa licitante. É um dado seguro para 

revelar a idoneidade da sociedade para investir recursos capazes de produzir a 

prestação a que estará obrigada, em caso de vitória no certame e conseqüente 

contratação. É uma evidência de que terá recursos para tanto, induzindo a 

responsabilidade nos futuros compromissos. 

 

Vê-se, portanto, que as duas exigências têm finalidades absolutamente distintas. A 

análise da essência de cada instituto demonstra que cada um deles tem finalidades 

específicas e diversas no processo de contratação e, portanto, não conflitantes. Ao 

contrário, quando conjuntamente exigidos preservam a Administração de problemas 

distintos. 

 

Assim, não se confunde a garantia da proposta, nem faz as vezes do patrimônio líquido 

nem do capital social da empresa e, mais que isso, sequer demonstra a boa saúde 

financeira da empresa. De modo que as exigências contidas no presente Edital podem, 

sim, subsistir simultaneamente. 

 

Neste sentido, não é a toa que existe uma súmula do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, a Súmula 27, permitindo, expressamente, que a Administração faça essas 

duas exigências de forma simultânea: 
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SÚMULA Nº 27 – Em procedimento licitatório, a cumulação das exigências 

de caução de participação e de capital social mínimo insere-se no poder 

discricionário do administrador, respeitados os limites previstos na lei de 

regência. 

 

De maneira que, sendo esta a disciplina da matéria, a Administração Pública dispõe de 

discricionariedade para eleger, dentre os mecanismos que lhe são legalmente 

facultados, aqueles que melhor atendam as necessidades da futura contratação que 

pretende promover, cumulativamente ou não. É possível extrair esta compreensão de 

entendimento já assentado no Tribunal de Contas da União: 
 

“Verifico que a exigência de capital mínimo, de patrimônio líquido 

mínimo ou ainda de garantias, de acordo com o que dispõem os 

§§2º, 3º e 4º do art. 31 do Estatuto de Licitações, constituiria ato 
discricionário dos gestores, ou seja, estaria dentro da 
margem de liberdade a eles conferida. Faculta-lhes a lei a 
utilização de critérios próprios para avaliar ou decidir o 
melhor caminho visando atender ao interesse público.” 

(Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 1.844/2005, Plenário, 

rel. Min. Guilherme Palmeira). 

 

E mais ainda: considerando que a contratação que se pretende realizar ao fim deste 

certame é de serviço público essencial, que está submetido ao princípio da 

continuidade, não podendo ser interrompido pela empresa que o prestará, encontra-se 

perfeitamente justificada a exigência simultânea da garantia de proposta, e de capital 

social mínimo ou patrimônio líquido, as quais terão a relevante finalidade de evidenciar 

a boa saúde financeira da empresa para bem prestar o serviço público essencial sem 

solução de continuidade, a ser contratado. 

 

Igualmente, carece de fundamento o argumento da Impugnante no sentido de que é 

ilegal a exigência presente no subitem 3.3 do item 7.1.3.7 - que versa sobre o Plano de 
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Trabalho –de que as licitantes apontem a localização do aterro de inertes onde haverá 

a destinação final dos resíduos. 

 

A Impugnante faz interpretação demasiadamente alargada do dispositivo editalício, 

extraindo do texto conotações impossíveis de serem apreendidas a partir de sua leitura. 

Todas as referências a destinação de resíduos em aterro, contidas no edital, estão 

abaixo transcritas. Literalmente, elas estabelecem: 

 
7.1.3.7 (omissis) 

O plano de trabalho deverá conter: 3.3 Localização do aterro de inertes 

onde haverá a destinação final dos resíduos com licenciamento adequado. 

 

7.1.3.12. O licitante deverá apresentar o local de destinação final dos 

resíduos de RCC com trajeto a ser percorrido, indicar em planta de 

situação a localização exata do aterro de inertes. 

 

Os resíduos sólidos domiciliares coletados deverão ser transportados para 

o Aterro Sanitário licenciado. 

 

Os materiais coletados deverão ser removidos e destinados para unidade 

de aterro ambientalmente licenciado e será responsabilidade do 

contratado o seu destino final. 

 

Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza de vias, logradouros e 

praças deverão ser removidos e transportados para o Aterro Sanitário 

licenciado da cidade. 

 

Ora, como se vê, em momento algum do edital há a exigência de que os licitantes 

devam ter a propriedade de aterro sanitário, ou que devam ter firmado contrato de 

locação de um empreendimento desta natureza.Da mesma forma, não há exigência de 
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que, como requisito para participar do certame, os licitantes devam obter área, 

implantar um aterro de inertes, e proceder ao seu licenciamento. 

 

Em verdade, a Impugnante quer fazer parecer que o instrumento convocatório alberga 

todas estas exigências, na tentativa de induzir interpretação absolutamente equivocada 

do Edital. 

 

O que nos conduz a conclusão de que, na verdade, não há qualquer direcionamento ou 

restrição a participação de licitantes no presente certame, como sustenta a Impugnante, 

na medida em que a mera indicação de localização de um aterro para a destinação dos 

resíduos coletados pela futura contratada não é capaz de onerar nenhum participante 

do certame ou impedir, na prática, a sua participação no certame. 

 

Muito pelo contrário: o mínimo que se espera de uma empresa que prestará serviço 

publico essencial de limpeza urbana é que evidencie em que local fará a sua 

destinação dos resíduos que coletar. Por este motivo, improcede o pedido da 

Impugnante de que seja reputada ilegal a multicitada exigência. 

 

Também não assiste razão a Impugnante ao argüir que a exigência de atestados 

técnicos em nome da empresa, contida no item 7.1.3.2 é ilegal. O argumento de que 
isso significaria que “licitantes participassem do certame sem que na execução dos 

serviços contassem com atuais responsáveis técnicos qualificados para atender as 

exigências técnicas constantes das letras “a” e “f” do referido item” é absolutamente 

equivocado. 

 

Isso porque a Impugnante desconsiderou a existência dos itens 7.1.3.5 e 7.1.3.5.1 do 

Edital, que exigem, para fins de qualificação técnica, declaração expedida em nome do 

Responsável Técnico do licitante, no sentido de que este tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições do local da obra/serviço. Veja-se:  
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7.1.3.5 - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições do local da obra/serviço para o perfeito 

cumprimento das obrigações da licitação. 

7.1.3.5.1 – A declaração acima disposta deverá ser expedida em nome do 

Responsável Técnico da empresa, até 01(um) dia útil antes da licitação, 

não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das 

condições necessárias à prestação dos serviços. 

 

Ou seja, por força desses dispositivos, desconsiderados pela Impugnante, as empresas 

licitantes necessariamente devem contar com profissional qualificado em seu quadro, 

que figure como Responsável Técnico, pelo que absolutamente descabido o pedido de 

reputar ilegal o item 7.1.3.2. 

 

Por fim, improcedente também o argumento de que houve exigência excessiva de 

quantitativos mínimos já executados, no percentual de 50% da parcela de maior 

relevância dos serviços a serem contratados. 

 

Ao contrário do que deduz a Impugnante, a exigência do percentual de 50% a título de 

quantitativos mínimos já executados está em perfeita consonância com a jurisprudência 

do Tribunal de Contas da União,  que, aliás, permite até mesmo a extrapolação deste 

limite em certos casos. Confira-se excerto de decisão que reproduz este entendimento: 

 
“9.1.2.1.2. em relação à fixação dos quantitativos mínimos já executados, 

não estabeleça percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos 

itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos 

excepcionais, cujas justificativas para tal extrapolação deverão estar 

tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatório, previamente ao 

lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e seus anexos, em 

observância ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal; inciso I do 

§1º do art. 3º e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93;” (Acórdão 1.284/2003 – 
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Plenário, Rel. Miin. Walton Alencar Rodrigues, publicado no DOU de 

15/09/2003.” 

 

Pelo exposto, afigura-se totalmente infundado o pleito de que o presente Edital deveria 

consignar quantitativos mínimos já executados, no percentual máximo de 30%, pelo 

que fica integralmente repelido. 

 

 
IV- CONCLUSÃO. 
 

Ante o exposto, decide esta Comissão Setorial de Licitação por conhecer a impugnação 

aviada, eis que presente os requisitos de admissibilidade, e no, mérito, julgá-la 

totalmente improcedente, eis que os requisitos e exigências do Edital de Concorrência 

Pública nº 003/2017 - INFRA estão em conformidade com a legislação aplicável à 

matéria e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 

Dê ciência à Impugnante.  

Publique-se. 

 

Simões Filho-BA, 01 de setembro de 2017 
 
 

Isacarla dos Santos Silva 
Presidente da Comissão Setorialde Licitação  
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