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Licitações

AVISO DE IMPUGNAÇÃO E RESPOSTA
TOMADA DE PREÇO N. 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 176/2022
EDITAL N. 024/2022
A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Ituberá, vinculada à
Secretaria Municipal da Administração, vêm dar conhecimento do Aviso de
Impugnação e Resposta. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS

DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO

INTERTRAVADO SEXTAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA TRAVESSA VICENTE
RIBEIRO DOS SANTOS (BAIRRO DO PINA) E DA RUA TUBARÃO (BARRA DE
SERINHAÉM), NO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ, TERMO DE CONVÊNIO N2 131/2022,
CELEBRADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA - CONDER.
A Presidente da Comissão de Licitação comunica que a autarquia Conselho
Regional dos Técnicos Industriais da Sabia, inscrita no CNPJ n.2 32.784.905/000196.apresentou impugnação ao edital supra mencionado, informa que CONHECE do
pedido de Impugnação embora INTEMPESTIVO, o mérito do pedido de Impugnação
foi analisado em observância ao direito de autotutela da Administração, porém não
será admitido recurso que desrespeitem os prazos impostos pelo arcabouço legal
que circundam as licitações, igualmente pelo interesse público para que não sejam
proteladas as ações administrativas necessárias ao bom andamento da coisa
pública.
A referida impugnação e resposta encontram-se à disposição dos
interessados na Sede da CPL - Prefeitura Municipal de Ituberá. TEL: (73)3256-8100,
E-MAIL:
Ituberá - BA, 20 de junho 2022.
LUZINÉL A DE OLIVEIRA SANTOS
Pr
çp4e da Comissão de Licitação

2

('3) 325e-13100
p5i3 adnbnIttraceceiletubenebe.gov.be
/ fecetimMeltubirre bit goete
- ~beba
n. Dl. Centro. CEP: 45.435-000
Rue Coronel elerachIslo LI.bõ.

- °elegi

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUY1NZM1REZFOUEXQTE0QK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
3 - Ano XX - Nº 3350

Ituberá

SCRT-B

Conselho Regional dos Técnicos
industriais da Bahia

Avenida Luis Vianna, 13223 - Hangar Business Park, Salas 716
a 720, Torre 3- São Cristóvão, Salvador —BA - CEP: 41.500-300
E-mall: atendimento@crtba.org.br
Telefone: 113901-1600 1 3025.1600
www.ortba.org.br

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

A Prefeitura Municipal ite
Comissátnanente
Ref.: Tomada de preço n° 00112022
Impugnante: Conselho Regional dos Técnicos Industda
BA

CONSELHO REGIONAL DOS

CNI

INDUST~ DA

BAHIA, autarquia, inscrito no CNPJ sob o n.° 32.784.905/0001-96, Com sede no
Edifício 1-fungar Business Park, salas 210 e 211 da Torre 03, Avenida Luís Viana
Filho, n° 13223, bairro São Cristóvão, Salvador, Bahia, vem, respeitosamenW
perante V. Sa, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL de Tomada de Preço'n°
001/2022 em epígrafe, com sustentação nos artigos 5° e 9°, I, "a" da Lei
14.133/21, pelos fundamentos demonstrados nesta peça.
I - OBJETO DA LICITAÇÃO.

O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de obras de
pavimentação em piso intertravado, sextavado e drenagem superficial da
travessa Vicente Ribeiro dos Santos (Bairro do Pina) e da Rua Tubarão (Barra
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de Serinhaém), no Município de Ituberá, termo de convênio n° 131/2022,
celebrado com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia CONDER, conforme especificações contidas no edital e correspondentes
anexos.
A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato
convocatório por discreparem do rito estabelecido na Nova Lei de Licitações, ao
restringirem a competitividade, condição essencial para a validade de qualquer
procedimento licita
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INJUSTFICAb
Como é cediço, a escolha dá-
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CONDER, conforrhe eSpecificações 'contidas no edita en. 'correspondentes
anexos.
Conforme item 6.1.3 (fls. 7), entre outros, a exemplo do item 7, alínea
"E" (11s. 52), do instrumento convocatório e contrato administrativo,
respectivamente, há evidente restrição injustificada à participação de todos os
interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação,
quando condiciona a qualificação técnica e participação da empresa e dos
profissionais à apresentação de inscrição/registro junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia).
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6.1.3. Qualificação Técnica:
a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, da região da sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com o
objeto desta licitação, em plena validade e com Indicação do objeto social compatIvel
com o objeto desta licitação.

J;Z% V i t ill t# Á tilikahr
E. ~ter no locai da reakzação do sirito o responsável *mico, ou fazer-se representar no
locai por RT - Responsável Técnico habilitado junto ao CRE.& para dar execução ao
cortratO.

OsStonselhos Federal e Regionais dos Técnicos Industriais foram
criados a partirda Lei n° 13.639/2018. Com a implementação de um conselho
próprio, os técnicos passaram a poder exercer suas atividades livremente dentro
dos parâmetros legais estabelecidos pela Lei n° 5.524/1968 e Decreto n°
90.922/1985.
A partir de então, o CREA deixou de ter competência para fiscalizar a
atividade profissional dos técnicos, bem como das empresas ciijos responsáveis
técnicos sejam, de fato, técnicos. Assim, os profissionais inscritos no. CREA
tiveram todo/o:seu acervo técnico repassado ao Conselho Federal dos Técnicos
Industriais e respectivos CRTs.
Nota-se, portanto, que a exigência constante no edital, de cadastro
dos profissionais no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia restringe
ilegalmente a participação dos licitantes, excluindo de plano os profissionais e
as empresas registradas devidamente junto ao Conselho Regional dos Técnicos
Industriais da Bahia.
A esse respeito,

f
14.133/21 (

de Licitações), veda

expressamente, com base no princípio da isonomia, previsto pela Constituição
Federal de 1988, a existência de cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame. Veja-se:
Art. 5° Na aplicação desta Lei, serão observados os
princípios da legalidade, da impessoalidade, da
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moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse
público, da probidade administrativa, da igualdade, do
planejamento, da transparência, da eficácia, da
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao
edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade,
da celeridade, çaá, economicidade e do desenvolvimento
nacional,: auster'ttável, assim como as disposições
do ID„eCida-Lei n°4.657, de 4 de setenipro de 1942 (Lei de
fg° wsjorxrj s d9.,Di(9ito Brasileiro).
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atribuições são compatíveis com o objeto de contratação.
A fim de instruir a presente impugnação, colaciona as Resoluções
anexa..
das cláusulas em comento, as quais
restringem a
os profissionais e e
Ressalte-se, aq

rticipação do procedimento licitatório
ato

ao CR11%,

esta prática gi

ilegal, abusiva e

injustificada, sendo imperiosa a retificação do instrumento editalício, para que
seja evitada a ocorrência de maiores prejuízos a todos os interessados, seja
mediante a via administrativa — o que sinceramente se espera, mediante o
acolhimento da presente impugnação — seja através da interferência do Poder
Judiciário.
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Conselho Regional dos Técnicos
Indosthals da [labia

III — DA EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES.
Diante da reiterada e injustificada restrição imposta nos editais à
participação dos técnicos industriais, este Conselho já se manifestou junto a
outros órgãos, obtendo decisões *oráveis à retificação dos instrumentos
convocatórios.
A Secretaria deagtira
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DA ANAIS DO MÉRITO
Sustenta a Impugnante que o edital do certame (documento SEI
nx00026186603) restringe iniustificadamente a particione° de todos os interessados cujo
ramo de atividade sela compatível com o objeto da licitação. ao exigir. na alínea 'ti" do item
1.3 da Sedio I. Pane II. a comprovação de registro ou Inscrição da lkitante no Consdbo
~mal de Engenharia e Agronomia - CRLA. Argumenta que. cosa a criação dos Conotas
Federal e Regionais dos Técnicos IndusniaLs. o C.REA "deixou de ter competindo para
fiticalizar a atividade proessional doa técnicos. bem como das empresas mios responsáveis
técnicos sejam, de fato. técnicos". Consultada. a unidade de origem opinou (moravebnonte
ao atendimento do pleito asa sub examine (documento al M00026183359). Analisando o
te da Resolução te, 68 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (documento SEI net
C002619066)). vtae que o objeto do cartone está Inserido no rol de compete:odes e
atribuiçon doa profissionais técnicos industriais.

a.

DADECISÃO
Face ao oposta com fundamento nos artigos 3* e 112 da lati Estadual ret
9.433/2005, resolve JULGAR PROCEDENTE a Impugnação apresentada pelo Conselho
Regional dos Técnicos Industriais da Dates para o fim de tollicar o dispositivo editando
atacado, que pana a ter a seguinte redação: "registro ou inscrição na entidade profissional
competente (art. 101. II, qual seja: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CRU,
e/ou Conselho Regional dos TkiliCOS Industriais da Rabie - CRT/8a." Conseguenternente,
devotar-se-é Integralmemte o prazo legal pata apresentação da proposta
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ente, a título de-instrução do mesmo.

A Secretaria da Fazenda, Diretoria de Adm. Tributária da Região
Metropolitana de Salvador — DAT METRO também já decidiu por acolher a
impugnação ao edital, retificando o dispositivo editalicio:
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Resolve retificar o dispositivo editalício e passando a ter a seguinte redação: "registro ou
inscrição na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja: Conselho Regional de.
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia
CRT/Ba."

Trata-se
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no ';processo administrativo
_
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Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta
te.
impugnação, com a correção necessária do ato convoOtório para que se
r

afaste qualqtrer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará.
Requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação,
adiando-se a referida sessão para data posterior à solução dos problemas ora
apontados. Caso contrario, há o iminente risco de todo o processo licitatório ser
nulo, considerados os equívocos nov
atividade.
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document

Ilação
lama

J.-

•

dos

n 's

Requer, caso não corri

os, seja
DE4k5;ra; w, %) Nilà»çt't
mantida a irresignação da ora impu nante, • P •
anulação por
parte da autoridade competente para tanto.
Pelo que PEDE DEFERIMENTO,
Salvador, 17 de junho de 2022.

CRT- BA
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