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Licitações

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
Nos foi apresentado via e-mail e presencialmente, nas últimas 48h, três pedidos de
impugnação ao edital da CONCORRÊNCIA Nº 001/2022. Os pedidos atacam especificamente a
exigência contida no item 7.7. Letra “I” que trata da LICENÇA AMBIENTA, e ao item que trata do
reconhecimento de firma nos documentos, do citado edital em epigrafe
Os pedidos encontram-se devidamente assinados pelos representantes legais e
acompanhados dos documentos de registro da empresa que comprove poderes da pessoa
indicada ao final do recurso para representá-la, os mesmos foram recebidos e declarados
tempestivos, sendo então encaminhado ao Setor de Engenharia, responsável pela análise da
qualificação técnica e para a Procuradoria do município, a qual já havia aprovado a minuta do
edital, com a citada exigência, estando até o momento aguardando resposta dos mesmos.
Quando da elaboração da minuta do edital, que foi devidamente aprovada pela
procuradoria, a secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, apresentou junto com o oficio
requisitório, projeto e um termo de justificativa técnica emitido pelo Setor de Engenharia do
município para fundamentar a exigência da qualificação técnica, a qual consta do edital
impugnado.
Vale registrar que o edital foi publicado no dia 04/08/2022, ou seja há quase 30 dias,
todavia todos os licitantes que impugnaram o edital o fizeram no final do prazo previsto em lei, o
que justifica o atraso no julgamento dos pedidos pela COPEL, devido as tantas outras demandas
que existem no setor de licitação e que são de competência da comissão de licitação desta
prefeitura, sendo que preferimos aguardar o final do prazo de impugnação para apresentar a
decisão final de todos os pedidos uma vez que as quatro impugnações feitas apontam o mesmo
item, conforme segue:
DOS PEDIDOS:
IMPGUNAÇÃO 01 – via email – dia 29/08/2022 – respondida em 30/08/2022
Diante do exposto, requer desta ilustre Diretora do Departamento de Licitações
e Contratos, a procedência da presente Impugnação, no sentido de que:
1 – seja modificado o Edital, no sentido de alterar o item 7.7, “I”, eliminando a
necessidade de apresentação de Licença Ambiental da Jazida e Registro de
Extração ou Licença de competência do INEMA (INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS) no Estado da Bahia ou o órgão
equivalente do Estado onde encontra-se a jazida que será extraída a pedra, sendo
suficiente a declaração de que a licitante se compromete a adquirir seus insumos
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de empresas regulares, em obediência às normas ambientais, para que não haja
limitação da competitividade na referida licitação.

IMPGUNAÇÃO 02 – via email – dia 31/08/2022
“Ante ao exposto, temos como IMPRESCINDIVEL A REVISAO DO EDITAL
LICTATÓRIO, em especial as exigências correlacionadas aos critérios de
habilitação técnica (ITEM 7.7 – I), tendo em vista o desatendimento a Lei de
Licitações e aso princípios basilares do Direito Administrativo.”

IMPGUNAÇÃO 03 – presencialmente – dia 01/09/2022
“Ante o exposto, requer que seja acata a impugnação ora apresentada a fim de
alterar o edital para que sejam regiradas as exigências contidas no item 7.7,
alínea ’I”.”

IMPGUNAÇÃO 04 – via email – dia 01/09/2022
“Diante do exposto, a impugnante requer a Vossa Senhoria o conhecimento da
presente impugnação, pois tempestiva, para no mérito, dar-lhe integral
provimento, determinando a exclusão das exigências previstas nos itens F.1.1 I,
17.2.9.2, 16.6 e ANEXO V pois não encontram previsão legal e restringem a
competitividade, além de retirar as imposições inerentes ao reconhecimento de
firma, ou suas retificações, de modo que apresente harmonia em relação aos
dispostos no artigo da Lei 8.666/93 e a Lei 13.726/2018, bem como
entendimentos relativos aos Tribunais de Contas.

DA RESPOSTA:
Feita os registros iniciais, passamos a analisar os pedidos de impugnação ao edital
conforme fatos abaixo narrados:
Inicialmente vale registrar que a exigência de licença ambiental da jazida onde será
extraída a matéria prima, necessária para a realização da obra, que é pavimentação em
paralelepípedo de diversas ruas dos povoados deste município, visou unicamente garantir o
atendimento da legislação ambiental e o princípio do desenvolvimento nacional sustentável
previsto no art. 3º da lei 8.666/93.
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
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objetivo e dos que lhes são correlatos.
12.349, de 2010)

(Redação dada pela Lei nº

Seguindo com o julgamento dos pedidos, registramos que conforme decisão
proferida por esta comissão de licitação em resposta a IMPUGNAÇÃO Nº 01 publicada em
30/08/2022 no DOM na edição nº 3149, na qual foi negado provimento ao pedido da empresa com
base nos ACORDÃOS do TCU que a presente comissão tinha conhecimento até aquela data
(30/08/2022), todavia com a apresentação da IMPUGNAÇÃO Nº 002 - 003 e 004 feitas em 31/08
e 01/09/2022, as empresas apresentaram o ACORDÃO DO TCU Nº 6306/2021, o qual não era de
conhecimento desta comissão, logo, diante do mais recente entendimento do TCU e se tratando
o objeto de recursos proveniente da esfera federal (CONVÊNIO com o Ministério do
Desenvolvimento Regional) estando assim a fiscalização atrelada ao crivo do TCU, e com base
no PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA resolve a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Teofilândia – Ba, rever os atos até aqui praticados e conceder PROVIMENTO aos
recursos interpostos quanto a retirada da EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL na fase de
habilitação, a qual poderia ser solicitada apenas da licitante vencedora, após a adjudicação e antes
da assinatura do contrato, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União no acordão:
ACÓRDÃO Nº 6306/2021 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 77, de 27/04/2021, pg.
113)
9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com
pedido de cautelar suspensiva, formulada pela José Lucas Ferreira - ME sobre
os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.º 1/2019 conduzido pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul
(IFMS) sob o valor total de R$ 284.308,46 para a contratação de empresa
especializada em prol da prestação dos serviços de dedetização, desinsetização,
desratização, descupinização e desalojamento de pombos nas áreas internas e
externas do campus de Ponta Porã - MS, além das demais instituições
participantes;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
(...)
9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.º 315, de
2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da
prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul
abster-se de incorrer nas seguintes falhas:
9.3.1. exigir a comprovação da licença ambiental para todos os licitantes, como
requisito de habilitação, pois essa conduta deveria ser exigida apenas do licitante
vencedor, cabendo aos demais proponentes apresentar tão somente a declaração
de disponibilidade ou reunir as condições de apresentá-la a partir da
correspondente solicitação pela administração pública, em consonância com o
art. 20, § 1º, da então IN SLTI n.º 2, de 2008, e com a jurisprudência do TCU;
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(§ 1º Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de
laudos e licenças de qualquer espécie só serão devidas pelo vencedor
da licitação; dos proponentes poder-se-á requisitar tão somente
declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de
apresentá-los no momento oportuno.)
9.3.2. registrar laconicamente, no edital de licitação, o documento hábil para
comprovar a inexistência de débitos fiscais, em afronta, por analogia, ao art. 27
da Lei n.º 8.666, de 1993; e
9.3.3. promover a sumária rejeição da intenção de recurso da licitante, em afronta
ao art. 4º, XVIII e XX, da Lei n.º 10.520, de 2002, e ao art. 44 do Decreto n.º
10.024, de 2019, pois a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido de o
juízo de admissibilidade sobre as intenções de recurso dever avaliar tão somente
a presença dos pressupostos recursais, como sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação;

DA DECISÃO:
Logo diante dos fatos e justificativas aqui apresentados, e apontamentos trazidos
pelas empresas sendo que, conforme recente entendimento do TCU a licença ambiental é possível
a exigência apenas da empresa vencedora, apesar dessa COPEL entender que tal exigência não
restringe o caráter competitivo e sim garante a municipalidade que essa venha a contratar com
empresa que esteja cumprindo com as normas ambientais vigentes, porém visando atender ao
mais recente entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, resolve conceder
PROVIMENTO aos pedidos de impugnação apresentados pelas empresas e retirar a exigência
constante do item 7.7 letra “I” (da habilitação) e demais partes do edital da CONCORRÊNCIA
Nº 001/2022 que trata sobre licença ambiental.

Quanto a exigência do reconhecimento de firma no credenciamento, essa fica
mantida uma vez que não tem a comissão de licitação como atestar a veracidade da assinatura
feita no documento uma vez que este já deverá ter sido confeccionado e assinado antes do início
do certame e não na presença dos citados membros, podendo inclusive o documento ser assinado
digitalmente por certificado digital ou via sistema de assinatura digital disponível no site gov.br o
qual é gratuito.
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Tendo em vista que a retirada do item do edital referente a fase de habilitação, não
altera a elaboração da proposta de preço conforme Art 21, §4º da lei 8666/93, e com base na
determinação da autoridade superior, diante da urgência em se concluir o processo e poder
cumprir os prazos legais do convênio, evitando assim que o município tenha o citado contrato de
repasse cancelado, logo fica mantida a data e local de abertura do certame para 05/09/2022
as 09h na sala do CINECO na Biblioteca Municipal de Teofilândia – BA.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se;

Teofilândia - BA, 02 de Setembro de 2022

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Teofilândia – BA

Joseney Oliveira Bispo
Presidente da COPEL

Merimar Lima dos Santos
Membro da COPEL

Rafael Queiroz de Oliveira
Membro suplente da COPEL
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Resoluções

Secretaria Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Assistência Social de Teofilândia

EDITAL 01/2022/ RESOLUÇÃO 10/2022
ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE TEOFILÂNDIA, PARA O
MANDATO DE 2022-2024.

A Comissão Temporária do Processo Eleitoral para representantes da sociedade
civil no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Teofilândia para o
mandato de 2022-2024, publica a relação das organizações HOMOLOGADAS
para Assembleia de eleição dos Representantes da Sociedade Civil no
Conselho.

Art.1º. Torna público a relação das organizações homologadas:
CNPJ/CPF

NOME

SEGMENTO

37.15.490/0001-81

Conselho Regional de Psicologia 3ª
Região
Sindicato dos Assistentes Sociais do
Estado da Bahia
Associação
do
Trabalhadores
Rurais da Comunidade de Lagoa de
Canto
Movimento
de
Mulheres
Trabalhadoras Rurais de Teofilândia
Primeira Infância no SUAS

Trabalhadores do SUAS

13.713.797-001/16
03.150.044/001-96

06.144.921/0001-04
17.773.869/001-71

Trabalhadores do SUAS
Usuário – Pessoa Jurídica
Usuário – Pessoa Jurídica
Usuário – Pessoa Física

Art.2º. O Processo de escolha será realizado em assembleia especifica no dia
05 de setembro, as 09:00 horas na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Teofilândia, 02 de setembro de 2022
Comissão Eleitoral
Dois conselheiros não governamental:
Vanderleia Jesus dos Santos
Aline dos Santos Silva
Dois conselheiros governamental:
Cleydiane Oliveira dos Santos
Merimar Lima dos Santos
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