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Eunápolis

Atos Administrativos

À Prefeitura Municipal de Eunápolis-Ba
Ao Setor de Licitações
Ao Ilmo. Senhor Pregoeiro Kleuton Rosa dos Santos Oliveira

Referente: Pregão Eletrônico Nº 029/2022 – Objeto: Registro de
Preços

para

futura

e

eventual

contratação

de

empresa

especializada em locação de estruturas diversas, locação de
equipamentos

de

sonorização,

iluminação,

com

montagem

e

desmontagem, geradores, banheiros químicos, mini trio, carro
de som, e outros para realização dos festejos juninos e do
evento denominado “São João se encontra com Pedrão”, a serem
realizados na cidade de Eunápolis-BA.
Assunto: Impugnação Ao Edital

Com Cópia à:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Ao Exmo. Sr Presidente Conselheiro Plínio Carneiro Filho
Transmissão via e-mail: chgab@tcm.ba.gov.br

2ª Promotoria de Justiça de Eunápolis-Bahia
Ao Exmo Srº Promotor de Justiça - Drº Dinalmari Mendonça
Messias
Transmissão via email: eunapolis@mpba.mp.br
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A empresa MOTA PRAZERES EVENTOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA, CNPJ
nº

13.237.977/0001-79,

endereçada

à

Rua

Arthur

D'Almeida

Couto, nº 49, sala 07, Bairro Vila Laura, Salvador-BA, CEP
40.270-100, neste ato representada pelo Sócio Administrador,
o

Srº

Marcelo

028.512.015-81

Mota
e

RG

dos
nº

Prazeres,

portador

09.435.841-91

do

SSP-BA,

CPF

nº

comparece

respeitosamente perante Vossa Senhoria, para, na forma da Lei
8.666/93, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO em
referência, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir
expostos:

PRELIMINARMENTE
I-

DO DIREITO DE PETIÇÃO

Em primeiro plano, sobre o direito constitucional de petição,
leciona

o

professor

José

Afonso

da

Silva,

"ín"

Direito

Constitucional Positivo, ed. 1.989, pág. 382:

"É importante frisar que o direito de petição
não pode ser destituído de eficácia. Não pode
a autoridade a que é dirigido escusar-se de
pronunciar sobre a petição, quer para acolhêla

quer

para

desacolhê-la

com

a

devida

motivação."
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Assim,

Eunápolis

requer

desde

já

a

impugnante

que

as

razões

ora

formuladas sejam devidamente autuadas e, se não acolhidas,
haja uma decisão motivada sobre o pedido formulado.

II-

DA TEMPESTIVIDADE

O respectivo edital de licitação deve prever o prazo para
julgamento das impugnações interpostas em consonância com o
prazo previsto na legislação pátria.

O Artigo 41 da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 prevê em
seu § 2º o prazo legal para interposição da impugnação pelo
licitante, in verbis:

“Artigo 41.
...
§ 2º - 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

irregularidades
hipótese

em

que

leilão,
que
tal

as

viciariam

falhas
esse

comunicação

ou

edital,

não

terá

efeito de recurso. “
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Assim podemos verificar que o prazo previsto no item 22.1 do
edital de licitação está destoando da Legislação Federal
concernente ao assunto, haja vista que tal disposição do
edital

fixa

o

prazo

para

apresentação

das

impugnações

apresentadas em 03 (três) dias úteis antes da sessão publica.
Portanto, deve ser corrigido tal prazo disposto no edital,
com a devida retificação do mesmo, bem como este prazo seja
aplicável a presente impugnação.

Ressalta-se ainda que a presente licitação está com data para
abertura de propostas prevista para 09/06/2022¸logo de acordo
com disposto no § 2º do Artigo 41 da Lei de Licitações, o
presente pedido de impugnação é TEMPESTIVO e deve ser julgado
de acordo com a LEI.

III- DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO
A empresa qualificada alhures tem interesse em participar do
presente processo licitatório que tem por objeto o Registro
de

Preços

para

futura

e

eventual

contratação

de

empresa

especializada em locação de estruturas diversas, locação de
equipamentos

de

sonorização,

iluminação,

com

montagem

e

desmontagem, geradores, banheiros químicos, mini trio, carro
de som, e outros para realização dos festejos juninos e do
evento denominado “São João se encontra com Pedrão”, a serem
realizados na cidade de Eunápolis-BA.
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Ao

Eunápolis

verificar

o

disposto

no

edital

identificou

diversas

inconsistências que dificultam a participação da mesma, bem
como maculam o direito de competir, uma vez que tratam-se de
vícios graves que contratam com a legislação em vigor, motivo
pelo

qual

ao

decorrer

da

presente

peça

impugnatória

irá

demonstrar com a devida base legal que o edital precisa ser
alterado como forma de atendimento à legalidade.

IRREGULAR ADOÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO

A

licitação

definido

Pregão

por

Eletrônico

“Registro

de

nº

Preços

029/2022
para

possui

futura

e

objeto

eventual

contratação de empresa especializada em locação de estruturas
diversas, locação de equipamentos de sonorização, iluminação,
com montagem e desmontagem, geradores, banheiros químicos,
mini trio, carro de som, e outros para realização dos festejos
juninos e do evento denominado “São João se encontra com
Pedrão”,

a

serem

realizados

na

cidade

de

Eunápolis-BA.”,

vejamos que nos grifos apresentados estão bem claros que o
objeto possui finalidade específica.
Para fins de entendimento do ponto combatido faz-se necessário
entender as finalidade da Contratação via Sistema de Registro
de Preços.
De acordo com o Art. 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 que
instituiu o Registro de Preço, tal modalidade deve ser adotada
em uma das seguintes hipóteses:
Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP
nas seguintes hipóteses:
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I - quando, pelas características do bem ou
serviço, houver necessidade de contratações
freqüentes;
II - quando for mais conveniente a aquisição
de bens com previsão de entregas parceladas
ou

contratação

Administração

de
para

serviços
o

necessários

desempenho

de

à

suas

atribuições;
[...]
IV - quando pela natureza do objeto não for
possível definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administração.

Vejamos que pela própria definição, o SRP deve ser utilizado
apenas

para

possiblidade

realização
de

de

quantificar

aquisições
de

forma

quando

não

precisa

os

houver
itens

necessários.

Entretanto, o presente objeto está quantificado por eventos
que serão realizados, e estão definidos de acordo com as datas
de realização dos mesmos.

É importante ainda ressaltar que os prazos definidos para
montagem e desmontagem dos equipamentos e a observância ao
projeto básico anexo ao edital confirma que os quantitativos
expressos nas planilhas serão consumidos nos dois eventos
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previstos para acontecer nos meses de junho e julho de 2022,
não havendo justificativa para adoção do SRP.

Diferentemente do que ocorre em uma licitação “tradicional”,
onde após a homologação do certame cria-se a expectativa de
direito em ser contratado, no certame para Registro de Preços
o

fornecedor

selecionado

apenas

assina

uma

Ata,

comprometendo-se a fornecer o objeto registrado pelo prazo de
até um ano, naquelas condições pactuadas. Ou seja, não há de
se falar, de plano, em criação de obrigação de executar o
objeto,

mas

simplesmente

um

compromisso

para

eventual

contratação futura.

Por mais que a ARP constitua obrigação entre a Administração
e o licitante vencedor do certame, tais obrigações não se
confundem

com

aquelas

decorrentes

de

um

contrato

administrativo. Ou seja, não podemos aplicar à Ata as mesmas
regras

legais

especialmente

em

aplicáveis

ao

contrato

relação

sua

extinção

à

administrativo,
por

execução

do

objeto, como ocorre com o contrato de escopo.

Por conta dessas definições é possível chegar ao entendimento
claro que o serviço de escopo com sua execução e projeto
básico bem definidos não podem ser licitados via Ata de
Registro de Preços uma vez que
disponibilização

estão

os prazos de execução e

definidos

de

forma

objetiva.

Outrossim, deve ser levado em consideração que ainda que os
termos

de

execução

estejam

descritos

na

Ata

de

Registro

Preços, tais obrigações como prazos, forma de pagamento e
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sanções

estão

dispostas

de

maneira

a

criar

expectativas

contratuais entre município e empresa.

Vejamos que os prazos são insuficientes para que a empresa
assinante da Ata de Registro de Preços venha a executar os
serviços no período descrito, vejamos:

O item 3 do Termo de Referência indica que o EVENTO SÃO JOÃO
iniciará

em

15/06,

entretanto

a

abertura

das

propostas

ocorrerá no dia 09/06/2022, desse modo, considerando os prazos
normais para os trâmites legais de interposição de recursos
estipulados no Decreto Federal nº 10.024/19 que são de 03
(três) dias úteis para razões e 03 (três) dias úteis para
contrarrazões, logo considerando que se a sessão for encerrada
em 09/06/2022, contando o prazo inicial em 10/06/2022, o prazo
final das contrarrazões se dará em 17/06/2022, prejudicando
a data marcada para início do evento.

Considerando ainda os prazos legais de 05 (cinco) dias para
a empresa aceitar a assinatura da ARP e mais 05(cinco) para
assinatura do instrumento contratual, não há prazo suficiente
para que a presente licitação tenha êxito de contratação para
cumprir a programação do São João dos Bairros, tampouco para
início da montagem da estrutura do Pedrão.

Importante salientar que a menos que o Pregoeiro resolva
atropelar as fases, esse registro de preços pretendido não
atenderá as necessidades da administração, uma vez que possui
objeto

claramente

definido.

Por

esse

motivo,

o

presente
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procedimento eivado de vícios não merece prosperar nos moldes
que está sendo lançado.

DA ILEGALIDADE SUPRESSÃO DO PRAZO RECURSAL

O edital de licitação prevê em seu item 12.2.3 que o prazo
para apresentação das razões é de 01 (um) dia, bem como que
o prazo para apresentação das contrarrazões é de 01 (um) dia,
vejamos:

12.2.3.

Uma

vez

admitido

o

recurso,

o

recorrente terá, a partir de então, o prazo
de 1 (um) dia para apresentar as razões, pelo
sistema

eletrônico,

licitantes,

desde

ficando

logo,

os

demais

intimados

para,

querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em igual período, que
começará

a

contar

recorrente,
imediata

do

término

sendo-lhes

dos

elementos

do

prazo

assegurada

do

vista

indispensáveis

à

defesa de seus interesses. (Grifos Nossos)

Entretanto, o § 1º do Art. 44º do Decreto Federal 10.024/19
determina que o prazo mínimo é de 03 (três) dias úteis para
apresentação das razões e das contrarrazões, vejamos:

“Art. 44.

Declarado o vencedor, qualquer

licitante poderá, durante o prazo concedido
na sessão pública, de forma imediata, em campo
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próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recorrer.
§ 1º

As razões do recurso de que trata o

caput deverão ser apresentadas no prazo de
três dias.
§ 2º

Os demais licitantes ficarão intimados

para,

se

desejarem,

apresentar

suas

contrarrazões, no prazo de três dias, contado
da

data

final

assegurada

do

vista

prazo
imediata

do

recorrente,

dos

elementos

indispensáveis à defesa dos seus interesses.”
(Grifei e Sublinhei)

Não há o que se discutir quanto a ofensa ao princípio da
legalidade cometido pela Administração quando da elaboração
do edital, trata-se de afronta aos princípios licitatório.

Sobe o tema Marçal Justen Filho ensina que:

Impor ao licitante insatisfeito, no pregão
eletrônico, o dever de deduzir desde logo os
fundamentos de tal insatisfação equivaleria a
frustrar

o

seu

direito

constitucionalmente

assegurado de exercitar o recurso.
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Ronaldo Corrêa, Coordenação de Licitações da Controladoria
Geral da União (CGU), explica que o recurso é um direito legal
da empresa.

“Eu,

pessoalmente,

entendo

temerário

considerar que o uso da faculdade legal de
entrar com recurso possa caracterizar, por si
só,

alguma

forma

de

atraso

ou

tumulto

no

andamento do procedimento de licitação por
Pregão. Isto porque a modalidade Pregão já tem
em

si

impressa

a

celeridade

como

característica, de forma que o prazo mínimo
necessário para a realização e conclusão de
um pregão já é fixado em lei e do conhecimento
de todos, previamente à publicação do Aviso
de Licitação. E dentre estes prazos mínimos
fixados

em

recursais,

lei,
que

encontra-se

de

suprimidos

forma

alguma

os

prazos

podem

unilateralmente

Administração,

sob

justificativas,

quaisquer

por

mais

ser
pela

alegações
embasadas

ou
que

sejam”.

Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“dentro

do

direito

de

petição

estão

agasalhadas inúmeras modalidades de recursos
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administrativos, disciplinadas por legislação
esparsa, que estabelece normas concernentes a
prazo,

procedimento,

requisitos

a

competência

serem

peticionários.”

e

outros

observados

(cf.

in

pelos
Direito

Administrativo, 19ª ed., São Paulo, Ed. Atlas,
2006,p. 698).

Diante do exposto resta claro que o edital em seu item 12.2.3
fere os ditames expostos na Legislação vigente, e prejudica
os licitantes interessados em participar do certame, devendo
ser

reformado

para

que

sejam

atendidos

os

princípios

da

Legalidade e da Isonomia.

DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS NA FASE ANTERIOR A DISPUTA

O

edital

em

referência

apresenta

no

item

que

haverá

verificação com consequente classificação ou desclassificação
das propostas iniciais dos licitantes, em fase anterior a
disputa, vejamos:

7.2.

O

Pregoeiro

apresentadas,

verificará

as

desclassificando

propostas

desde

logo

aquelas que não estejam em conformidade com
os

requisitos

estabelecidos

neste

Edital,

contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou
não apresentem as especificações exigidas no
Termo de Referência.
MOTA PRAZERES EVENTOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA - CNPJ nº 13.237.977/0001-79
E-mail: Telefone: (71) 3419-0963/ (71) 3419-0963
Rua Arthur D'Almeida Couto, nº 49, sala 07, Bairro Vila Laura, Salvador-BA
CEP 40.270-100 -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZRCJWT1L1CYIQBCKOCNCHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
14 - Ano - Nº 8162

Eunápolis

Vejamos nos grifos que o edital é claro na imposição de
penalidade

de

desclassificação

para

os

licitantes

que

descumprirem os requisitos impostos no edital, entretanto não
indica os parâmetros que serão utilizados para determinar a
conformidade das mesmas.

Outrossim,

é

claro

que

a

desclassificação

sumária

das

propostas de preço afronta os dispositivos legais, uma vez
que

a

análise

da

exequibilidade

da

proposta

deverá

ser

analisada apenas após a disputa de preços.

Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona:

“Se

o

particular

proposta

é

interditar

puder

exequível,
o

comprovar
não

exercício

se
do

que

lhe

sua

poderá

direito

de

apresentá-la. É inviável proibir o Estado de
realizar contratação vantajosa. A questão é
de fato, não de direito. Incumbe o ônus da
prova da exequibilidade ao particular. Essa
comprovação poderá fazer-se em face da própria
Administração, pleiteando-se a realização de
diligência para tanto.” (in Comentários à Lei
de

Licitações

e

Contratos

Administrativos,

14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 660)

Corroborando, o TCU manifestou-se:
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“1. A conciliação do dispositivo no § 3º do
art. 44 da Lei nº 8.666/1993 com o inciso X
do art. 40 da mesma lei, para serviços outros
que não os de engenharia, tradados nos §§ 1º
e 2º do art. 48 da Lei 8.666/1993, impõe que
a

Administração

absolutos

de

não

fixe

limites

aceitabilidade

mínimos

de

preços

unitários, mas que faculte aos licitantes a
oportunidade de justificar situação peculiar
que lhes permita ofertar preços aparentemente
inexequíveis

ou

de

questionar

os

valores

orçados pela Administração. 2. Verificado não
houve prejuízo ao interesse público, dado o
amplo caráter competitivo do certame, não se
justifica a anulação da licitação se a autora
da representação eximiu-se de demonstrar a
exequibilidade de sua proposta.” (Acórdão nº
363/20007,

Plenário,

rel

Min.

Benjamin

Zymler)

A Corte de Contas da União orienta a Administração em oferecer
oportunidade ao licitante para demonstrar a exequibilidade de
sua

proposta

antes

de

considerá-la

inexequível

e

desclassificá-la, a saber:

“Licitação de obra pública: 1 – Para o fim de
cálculo

de

inexequibilidade

de

proposta

comercial, os critérios estabelecidos na Lei
8.666/1993

não

são

absolutos,

devendo

a
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instituição

pública

providências

com

contratante

vistas

à

adotar

aferição

da

viabilidade dos valores ofertados, antes da
desclassificação da proponente” Acórdão n.º
1857/2011,

TC-009.006/2009-9,

rel.

Min.-

Subst. André Luis de Carvalho, 13.07.2011.

Vejamos que a exigência no item 7.2 do edital contraria os
dispositivo

legais,

desse

modo

o

referido

item

deve

ser

alterado.

DA IRREGULAR EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO
CONTADOR JUNTO AO BALANÇO PATRIMONIAL

O edital exige no item 10.4 a apresentação de Certidão de
Regularidade

do

Profissional

Contador

como

condição

de

aceitação da qualificação econômico-financeira, vejamos:

“a)

Balanço

contábeis

do

patrimonial
último

e

demonstrações

exercício

social,

já

exigíveis e apresentados na forma da lei,
acompanhado

da

Certidão

de

Regularidade

Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
Regional

de

contabilista
documento,

Contabilidade
responsável
com

termos

em

nome

do

pela

confecção

do

de

abertura

e

encerramento devidamente registrados na Junta
Comercial do domicílio ou sede da empresa, que
comprovem

a

boa

situação

financeira

da

MOTA PRAZERES EVENTOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA - CNPJ nº 13.237.977/0001-79
E-mail: Telefone: (71) 3419-0963/ (71) 3419-0963
Rua Arthur D'Almeida Couto, nº 49, sala 07, Bairro Vila Laura, Salvador-BA
CEP 40.270-100 -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZRCJWT1L1CYIQBCKOCNCHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
17 - Ano - Nº 8162

Eunápolis

empresa,

vedada

balancetes

ou

sua

balanços

substituição
provisórios

por

podendo

ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data
de apresentação da proposta; (Grifos Nossos)

O grifo permite entender que o licitante que não apresentar
a CEP será desclassificado. Entretanto trata-se de exigência
ilegal haja visto que o rol das exigências de habilitação na
modalidade pregão é o mesmo que definido no artigo 27 da Lei
8.666/93.
Para qualificação econômico-financeira é exigido o Balanço
Patrimonial (na forma da Lei), e a CRP além de não prevista
na legislação, é desnecessária, uma vez que é presumida a
veracidade

das

informações

dos

documentos

assim

como

é

presumida também a legitimidade do profissional habilitado.
Eventualmente,
habilitação

restando

do

dúvida

profissional,

o

ou

suspeita

julgador

sobre

a

(pregoeiro

ou

comissão de licitação) poderia, em diligência, requerer a
habilitação do profissional.

A expressão “na forma da Lei” tem por base, o disposto no
Art. 31, inciso I, da Lei Geral de Licitações 8.666/93,
significa que o balanço deve observar o cumprimento de todas
as formalidades que TODA a legislação aplicável exige.
Apesar do dispositivo ser um tanto quanto subjetivo, faz-se
importante lembrar que na qualidade de lei interna do processo
licitatório, o edital deve sempre explicitar de forma clara,
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objetiva e detalhada, as condições que o Balanço deve ser
apresentado, desde que não exija elementos que não alteram o
conteúdo dos documentos.
Entretanto, podemos dizer que os requisitos estabelecidos em
Lei são “exatamente”:

1- Assinatura do Contador e do titular ou representante
legal da Entidade no BP e DRE (podem ser assinados
digitalmente), fundamentado no § 2º do art. 1.184 da Lei
10.406/02;§ 4º do art. 177 da lei 6.404/76; alínea a, do
art. 10, da ITG 2000 (R1);
2- Indicação do número das páginas e número do livro onde
estão

inscritos

o

Balanço

Patrimonial

(BP)

e

a

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro
Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e
Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no § 2º do
art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02;
art. 177 da lei 6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000 (R1);
3- Prova

de

registro

na

Junta

Comercial

ou

Cartório

(Carimbo, etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código
de

registro),

fundamentado

no

art.

1.181,

da

Lei

10.406/02 ealínea b, do art. 10, da ITG 2000 (R1). –
Observe que a regra é registrar o Livro Diário, salvo
disposição especial em lei em contrário;
4- Demonstrar escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular,
fundamentado no art. 14 da ITG 2000 (R1); art. 1.179,
Lei 10.406/02 e art. 177 da Lei nº 6.404/76;
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5- Boa Situação Financeira, fundamentado no inciso V, do
art. 7.1, da IN/MARE 05/95;
O TCU já se manifestou quanto a ilegalidade na exigência da
DHP ou CRP junto aos documentos de habilitação, vejamos:
[...] o próprio CFC reconhece as dificuldades
de

operacionalização

da

DHP

e

a

suanão

competência para a exigência deste documento
em

balanços,

no

âmbito

licitatórios.[...]

Uma

de

procedimentos

leitura

do

Acórdão

citado pela Ceal (Acórdão 2.993/2009 - TCU Plenário) mostra que é claro o posicionamento
desta

Corte

quanto

à

impertinência

daexigência de aposição de DHP nos documentos
contábeis dos licitantes, havendo,inclusive,
comando

específico

[...].[...]

com

do

TCU

fundamento

quanto
nos

a

isso

arts.

71,

inciso IX, da CF e 45 da Lei nº 8.443/1992,
adoteas

providências

necessárias

ao

exato

cumprimento da Lei nº 8.666/1993, art. 3º e
dos

princípios

do

interesse

público,

da

economicidade, da razoabilidade e da busca
pela proposta mais vantajosa na licitação, no
sentido

de:

[...]

abster-se

de

incluir

exigência não justificada de Declaração de
Habilitação Profissional (DHP) (item 7.12.4,
a5, do edital), em desacordo com o art. 37,
inciso XXI, da ConstituiçãoFederal e com o
artigo

3º,

§

1º,

inciso

I,

da

Lei

nº
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8.666/1993 [...]. (TCU – Acórdão 1924/2011
Plenário

–

Rel.

Min.

Raimundo

–

Carreiro–

Publicado em 1.8.2011)
Por derradeiro – é de se dizer que a DHP e a CRP são documentos
que atestam a regularidade financeira (obrigações financeiras
e anuidades) do profissional contábil perante seu Conselho
Profissional, o que não se confunde com a constatação e
aferição

da

habilitação

profissional

em

sentido

estrito

(inscrição no Conselho, com a legitimação para a realização
das atividades técnicas inerentes à profissão regulamentada).
Diante disso– e por todo o mais acima exposto–, não se afigura
lícita e possível a exigência de aposição de DHP ou CRP em
documentos contábeis constantes de certames licitatórios como
parte dos requisitos de habilitação dos licitantes, sobretudo
na seara da qualificação econômico-financeira, devendo o item
10.4 alínea ‘a’ do edital, ser reformulada para fins de
ampliação da competitividade.
DA AUSÊNCIA DE PROJETOS ESTRUTURAIS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM
UTILIZADOS
O

Termo

de

referência

apresenta

exigência

de

locação

de

palcos, toldos, tendas, estruturas para caixas de som, dentre
outros equipamentos. Entretanto o projeto básico omitiu o
detalhamento das estruturas metálicas que serão utilizadas,
deixando

a

cargo

da

futura

contratada

todos

os

cálculos

estruturais referente à estruturas metálicas, coberturas e
pisos.
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Diante da ausência de informações claras a administração
incorreu em erro grosseiro na formulação do seu Projeto Básico
uma vez que ficando à cargo da empresa contratada a elaboração
de tais dimensionamentos e cálculos, houve quebra isonomia do
processo uma vez que empresas que cotem materiais de qualidade
inferior

tenderão

a

ofertar

preços

mais

baixos

e

trarão

prejuízos a administração.
A lei de licitação exige clareza na elaboração de projetos
básicos, para que haja isonomia na disputa, bem como para que
a administração se resguarde de falhas na execução.
O projeto básico é uma das exigências presentes na Lei no
8.666/1993, que obrigou a Administração a explicitar, com
clareza

e

detalhe,

o

que

pretende

em

cada

serviço.

Efetivamente o art. 7º, notadamente no § 2o, inc. I, da
referida Lei, coloca a necessidade da prévia elaboração do
projeto básico, estabelecendo que os serviços e as obras
somente poderão ser licitados depois que essa exigência for
atendida.
Observe que a lei impõe requisitos específicos para o projeto
básico e indica até os requisitos que, antecedidos das devidas
justificativas,
qualidade.

podem

Assim,

ser

algumas

aceitos

como

diferenças

parâmetros
podem

levar

de
a

Administração Pública a colocar no projeto básico algumas
exigências, mesmo que restrinjam a competição. Entre essas
diferenças, destacam-se as que interfiram em:
segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público;
economia, execução, conservação e operação; possibilidade de
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emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matériasprimas

existentes

no

local

para

execução,

conservação

e

operação; facilidade na execução, conservação e operação, sem
prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; adoção das
normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas;
e impacto ambiental.
Assim, na consolidação da descrição de objetos e projetos
básicos, é preciso atender a dois princípios: padronização e
racionalização.
É fato que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União –
TCU

orienta

inclusiva.

sobre

Nesse

o

projeto

sentido,

básico

já

de

destacou

forma
que

incisiva

não

é

e

regular

contratar o objeto de forma abrangente ou imprecisa, sem
projeto básico ou com projeto básico insuficiente.
Desse modo, por meio do Acórdão no 2.734/2016, a Corte de
Contas deu ciência à Prefeitura do Rio de Janeiro e à Caixa
Econômica

Federal

da

ocorrência

das

seguintes

irregularidades:
“[...] violação do inciso IX do art. 6o da Lei
8.666/1993,

em

virtude

de

não

ter

sido

inserido no corpo do projeto básico disponível
aos interessados em participar do processo
licitatório
necessários
realizados

todos
e
pela

os

estudos

suficientes
licitante,

técnicos

previamente
com

nível

de

precisão adequado, para caracterizar a obra
objeto da licitação.”
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Nesse sentido, a Dra. Ana Luiza Jacoby Fernandes já explicou,
no livro Licitações Públicas – Homenagem ao jurista Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes, que:
Especialmente quanto à elaboração do projeto
básico – como anexo obrigatório do edital, é
possível

observar

uma

falta

de

conscientização acerca de sua importância em
todas as demais fases do processo licitatório,
isto porque, além de ser uma ferramenta que
auxiliará o gestor público na fiscalização da
aplicação

do

dinheiro

público

é

também

instrumento que assegura a competição, a busca
pela melhor proposta e que certamente auxilia
a coibir diversas irregularidades comumente
verificadas,

tais

como: superfaturamento,

excesso de ativos, entre outras.
Nesse sentido Ronny Charles L. de Torres citou:
[...]
Conforme assevera o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório, a Administração
Pública e o particular devem observá-lo e
todas as regras estipuladas neste devem ser
seguidas. Do mesmo modo, é através do edital,
onde deve constar o projeto básico, que o
particular consegue identificar a necessidade
da

Administração

verificar

sua

e,

somente

capacidade

assim,

para

poderá

atender

a
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demanda, analisando a viabilidade econômica e
jurídica da contratação, estimando custos e
assim, oferecer uma proposta viável.” TORRES,
Ronny

Charles

L.

de

(Coord.).

Licitações

Públicas – Homenagem ao jurista Jorge Ulisses
Jacoby

Fernandes.

Curitiba:

Negócios

Públicos, 2016.
A leitura simples do projeto básico apresentado junto ao
edital não permite sequer analisar os parâmetros de segurança,
tampouco o parâmetro de aferição da qualidade dos materiais,
métodos de execução e tecnologias a serem utilizadas.
Desse

modo,

faz-se

necessária

a

reformulação

do

projeto

básico.
IV – DOS PEDIDOS
Em face do exposto, requer-se que a presente impugnação seja
recebida e julgada procedente, procedendo-se à retificação do
edital na íntegra, para que sejam sanados vícios apontados
referente à:
1- Contratação por Registro de Preços;
2- Retificação
critérios

do

para

item

7.2

com

o

desclassificação

estabelecimento
da

proposta

dos

após

a

disputa de preços;
3- Retirada

da

exigência

de

CRP

junto

ao

Balanço

Patrimonial;
4- Retificação do prazo para interposição de recursos para
os prazos estabelecidos na legislação vigente;
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5- Apresentar

projeto

básico

contendo

a

descrição

dos

materiais dos palcos, dimensionamento dos diâmetros dos
metais,

bem

como

os

projetos

dos

palcos

e

demais

estruturas metálicas a serem utilizadas.
Por fim, requer-se que seja determinada nova publicação do
edital ora impugnado, por força do art. 21, § 4º, da Lei nº
8666/93, por se tratar de alteração que implicam diretamente
na formulação da proposta de preços.

Nestes termos, pede deferimento

Salvador(BA), 07 de junho de 2022

MOTA PRAZERES EVENTOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA
CNPJ nº 13.237.977/0001-79
Marcelo Mota dos Prazeres
CPF nº 028.512.015-81
Sócio Administrador
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