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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 

 

Ao 1º dia do mês de Outubro de 2020, às 16:00 hs, reuniu-se a Comissão Setorial de Licitação - 

COSEL/SEMOP, instituida pela Portaria n.º 142/2020, para julgamento da Impugnação à Tomada de 

Preços n.º 006/2020.  

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020 – COSEL/SEMOP 

DATA DATA MARCADA PARA ABERTURA: 02/10/2020 - 14H 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de 1.366 m² (Um mil, trezentos e 

sessenta e seis metros quadrados) de cobertura para abrigo de 124 (cento e vinte e quatro) licenciados 

que exercem comércio no largo da rotatória de Cajazeiras, conforme especificações e quantificações 

constantes do projeto básico, “anexo I” do presente edital. 

IMPUGNANTE: DRIMATEC COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

No dia 28/09/2020, às 14h35mim a Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP recebeu  a  

impugnação ao edital de licitação em epígrafe, portanto, no prazo legal, tempestivamente. 

 

PRELIMINARMENTE 

 

Em sede de preliminar, o  presidente  ressalta que existem pressupostos  para que se proceda à análise 

do  mérito das impugnações e recursos apresentados na esfera Administrativa. O não preenchimento 

desses pressupostos ensejaria a sua rejeição de imediato. 

 

Um dos pressupostos atinentes ao recebimento e conhecimento das impugnações e recursos diz 

respeito    à representação da empresa ante a Administração Pública,  que deverá ser através de um 

procurador ou   de seu representante legal, conforme subitem 9.5 do edital, que diz: 

 

“9.5 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente.” 

 

A par da duvidosa regularidade na representação legal da empresa, ora impugnante, posto que a 

petição esteja desacompanhada do instrumento que comprove o elo entre a empresa e a pessoa que 

subscreve a mesma, a Presidente da Comissão decidiu acatar o requerimento como pedido de 

esclarecimentos, conforme dispõe o subitem 9.7 do instrumento convocatório, descrito abaixo:  
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“9.7 Apresentação de impugnação ou recurso intempestivo e/ou sem a devida 

comprovação da representação legal de quem assina, será considerada como 

solicitação de esclarecimento”. 

 

DOS FATOS 

 

Insurge-se a recorrente DRIMATEC COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI, solicitando a reavaliação do 

edital, no que tange: 1) Inlcusão de mobilização e desmobilização de equipamentos, pessoal e cnateiros 

de obras; 2) Recalculo de itens supostamente insuficientes; 3) Preços adotados no edital para alguns 

itens constantes da planilha. 

 

 

DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS: 

 

Para que as questões levantadas no documento protocolado possam ser esclarecidas, foram solicitadas 

informações à equipe técnica que elaborou o Projeto básico, a qual enfrentou e respondeu todos os 

pontos tratados, dando resposta a todos os tópicos presentes na impugnação. 

 

Quanto à questão de a inclusão do item Mobilização e desmobilização de equipamentos, pessoal e 

canteiros de obra, a proposta de preço deve apresentar o valor unitário que corresponda aos serviços de 

Instalação de container almoxarifado com banheiro e container escritório. Nada impede que os valores de 

mobilização sejam apresentados dentro da proposta do serviço, uma vez entendendo que seja 

necessário. 

  

Quanto à questão do quantitativo dos subitens Concreto magro e Concreto fck = 25 mpa, no item infra. É 

questionado o quantitativo adotado. No dimensionamento do concreto magro, foi considerado uma 

camada de 2 cm multiplicada pela área da seção de 28 x 28 cm na sapata de cada pilar, o que resulta em 

0.04 m³ e que se estende por oitenta e seis pilares, atingindo o valor de 0,14 m³ de concreto magro, em 

projeto e conforme solicitado em edital. 

O concreto fck 25 mpa será utilizado nas sapatas, o que corresponde a seção de 28 x 28 cm, em altura 

de 57 cm, resultando em índice de 3,87 m³ do material, valor adotado em planilha. Contudo, não 

entendemos como necessário o re-cálclulo dos itens informados 

  

Quanto à questão dos preços adotados em planilha nos itens de pilar e cobertura, alegando 

incompatibilidade com o atual preço de mercado. Os valores adotados em planilha são de fonte do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), com data base de julho 

de 2020, que até o momento é a última versão disponibilizada e essa é a ferramenta consolidada para 
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pela qual a Administração Pública Federal define os valores dos insumos e serviços necessários às obras 

e serviços de engenharia, sendo assim referência para este presente edital. 

 

 

DA DECISÃO / JULGAMENTO 

 

A presente licitação foi publicada em 17/09/2020, com data de abertura marcada para  o dia 02/10/2020, 

às 14h. A ora impugnante deu entrada na presente petição no dia 28/10/2020, no Protocolo da 

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP da Prefeitura de Salvador, convém destacar que peça 

apresentada não foi devidamente identificada como uma impugnação, tendo sido acostado de caneta a 

nomenclatura de impugnação no momento da entrega/protocolo do documento. 

 

A Comissão tratou o documento como pedido de impugnação, mas, em vista da ausência dos 

pressupostos necessáriosa à interposição da impugnação junto a esta COSEL, verifica que o documento 

protocolado carece dos pressupostos formais obrigatórios exigidos por lei para manusear o referido 

recurso administrativo. 

 

Face ao exposto, a Comissão Setorial  Permanente de Licitação - COSEL/SEMOP,  resolve não 

conhecer da impugnação apresentada pela empresa DRIMATEC COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI, 

acatando o  requerimento como pedido de esclarecimento, já com suas respostas no bojo do 

presente julgamento,. 

 

É o parecer, SMJ. Salvador, 1º de outubro de 2020 
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