
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2021-SRP

DISPOSIÇ̃ES PRELIMINARES 
A  empresa  CONSTANTINO  PNEUS  EIRELI,  tempestivamente,

apresentou  pedido  de  IMPUGNAÇÃO ao  Edital  em referência,  cujo  objeto  ́  a
Aquisição de pneus, câmaras de ar, lubriicantes e correlatos para serem utilizados
nos veículos e máquinas do Município de Barro Alto – Bahia. 

DAS ALEGAÇ̃ES E DO PLEITO
O Requerente impugna o ato convocatório e pede a retiicação

necessária  aos  termos  do  Edital,  alterando  o  seu  crit́rio  de  julgamento  para
Menor  Preço  por  Item.  Informa que a  licitação  obterá  menores  preços  caso o
julgamento seja realizado por item e não por lote.

DA APRECIAÇÃO
Como  o  próprio  impugnante  ressaltou,  sobre  garantir  a  mais

lidima competitividade e integral  legalidade do certame,  propomos a  eiciência
t́cnica do agrupamento dos equipamentos, buscando uma logística de optar pela
utilização de LOTES no processo de aquisição dos itens ao inv́s de itens unitários
pelas seguintes justiicativas: 

Inicialmente, destacamos que conforme justiicado no termo de
referência,  o  processo  licitatório  em  tela  objetiva  a  aquisição  de  pneus  para
veículos pertencentes ao Município de Barro Alto.

Neste sentido, a licitação por lote ́ mais satisfatória do ponto de
vista  da  eiciência  t́cnica,  por  consolidar  as  entregas  a  partir  de  um  único
fornecedor vencedor do referido LOTE, gerando assim maior eiciência na gestão
contratual, bem como no processo de entrega, haja vista que ́ notório o fato de
que ao se utilizar de muitos fornecedores para entrega, aumenta-se a incidência de
possibilidades de atrasos, resultando em necessidade de armazenamento de itens
no almoxarifado e visando a consolidação de todos os itens relacionados ao LOTE
para  a  localidade  aplicada,  consequentemente  ampliando-se  o  custo
operacionalpara a Administração.

Ademais, ressaltamos que ao agregar o quantitativo de recursos
dentro  de  LOTES,  conseguem-se  maiores  vantagens  nos  preços  em  relação  à
compra segmentada, pois há um montante maior de produtos a serem adquiridos
em  determinado  fabricante,  atendendo  o  princípio  da  razoabilidade  e  da
economicidade para a Administração. 

Conforme  legislação  brasileira  sobre  licitação,  compete  à
Administração proceder estudo detalhado sobre as características do objeto, modo
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de  comercialização  e  preços  praticados  no  mercado,  a  im  de  delimitar  os
procedimentos que serão desenvolvidos na licitação. 

A  licitação  por  lote  ́  mais  satisfatória  do  ponto  de  vista  da
eiciência t́cnica, por manter a uniicação da solução requerida, haja vista que o
gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. 

Por im, importa salientar o entendimento paciicado da súmula
247 do TCU, mencionada no Acordão 5260/2011 (1ª Câmara): 

“5. A representante mencionou, como reforço à sua pretensão, a Súmula-TCU
nº 247, que diz acerca da obrigatoriedade da adjudicação por itens. A atenta
leitura da Súmula,  contudo,  demonstra que a adjudicação ‘por itens’,  nela
defendida, está posta como contraponto à adjudicação ‘por preço global’. O
que pretendeu,  então,  estabelecer  a  Súmula-TCU no 247,  foi  consolidar  o
entendimento prevalescente nesta Casa, no sentido de que ́ condenável a
adjudicação  por  preço  global,  por  representar,no  geral,  restrição  à
competitividade.  Não  teve  a  referida  Súmula  a  pretensão  de  condenar  a
adjudicação por lotes, tanto assim que eles sequer foram mencionados. 
6. Nessa esteira, não se pode pretender conferir interpretação à lei que seja
contrária  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da  economicidade.  No  caso
concreto que se examina, a adjudicação por itens, nos termos defendidos pela
representante,  implicaria  na  necessidade  de  publicação  de  415  Atas  de
Registro de Preços diferentes, com indubitável custo administrativo para sua
formalização, publicação e gerenciamento. A divisão do objeto em lotes, na
forma realizada, deverá resultar na publicação de apenas 15 Atas de Registro
de Preços, conforme informou o pregoeiro. 
7. Assim, e considerando que os lotes são compostos por itens de uma

mesma natureza, não vislumbro qualquer irregularidade.” (grifo nosso). 

Neste  diapasão,  nosso  entendimento  t́cnico  ́  que  há  plena
justiicativa para a composição do certame em LOTES, sendo ratiicado que os
itens  agrupados  nos  lotes  possuem  a  mesma  natureza,  que  há  um  elevado
quantitativo de empresas brasileiras que se encontram aptas ao pleno atendimento
ao  processo  licitatório  e  que  o  formato  de  LOTES  ́  mais  vantajoso  para  a
Administração. 

DA MEDIDA CAUTELAR
Importante  consignar  que já  há  medida cautelar  concedida  no

bojo do processo e-TCM nº. 05149e21, ratiicada pelo Tribunal Pleno do TCM-BA,
onde icou reconhecido que no presente Edital, do Pregão Presencial nº. 08/2021
do Município de Barro Alto, a única cláusula considerada restritiva ́ a exigência
de entrega de pneus com no máximo 6 (seis) meses de fabricação.

Ademais,  icou ainda reconhecida a possibilidade de realizar a
licitação por lotes, nos moldes do edital, haja vista que os itens englobados nos
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lotes  possuem  similitude  entre  si,  o  que  não  caracteriza  restrição  à
competitividade. Vejamos:

Entre os 3 lotes licitados - totalizando 2.360 unidades -, o Lote 1
relaciona-se  a  pneus  para  carros  de  passeio  (350),  o  Lote  2
abrange  pneus  (480),  câmaras  de  ar  (130)  e  os  respectivos
protetores  (100)  para carros  pesados -  como motoniveladoras,
pás  carregadeiras  e  caminhões  -  e  o  Lote  3  refere-se  a
lubriicantes  e  correlatos  (1.300),  como  água  para  radiador,
graxa  e  óleos,  o  que,  em  cognição  sumária,  demonstra  a
similitude  entre  os  bens  agrupados  nos  lotes  licitados,
compatíveis entre si. Entretanto, quanto à exigência relativa ao
prazo  de  fabricação  dos  pneus,  constante  do  tópico
“Recebimento e Crit́rio de Aceitação do Objeto”, no Termo de
Referência  (Anexo  I),  não  há,  no  edital,  justiicativa  para  tal
especiicação,  pelo que a Administração limitou-se a consignar
que “os pneus devem ter no máximo 06 meses de fabricação na
data da
entrega e deverá ter indicações de vida útil de 05 anos”, violando
o art. 3º, inciso I, da Lei Geral de Licitações, ao prever cláusula
que restringe o  caráter  competitivo  da licitação sem qualquer
pertinência  ou  relevância  justiicada  no  instrumento
convocatório.
Ficam  coniguradas,  portanto,  as  causas  ensejadoras  à

concessão  de  medida  cautelar -  “fundado  receio  de  grave
lesão ao  erário,  ao  direito  alheio  ou  de  risco  de  ineicácia  da
decisão de ḿrito” -, como preconiza o art. 201 do Regimento
Interno TCM, tendo em conta a caracterização, em cognição

sumária,  da  condição  restritiva  referente  à  limitação  de

período de fabricação dos pneus - fumus bonis iuris -, aliada à
proximidade  da  sessão  de  abertura  e  julgamento  do  certame
(07/04/2021) - periculum in mora.
Ante  o  exposto,  DEFIRO  o  pedido  cautelar  formulado  pelo
denunciante para suspensão do Pregão Presencial nº 08/2021, da
Prefeitura  de  Barro  Alto,  at́  o  julgamento  deinitivo  desta
denúncia. (Grifo nosso).

Posteriormente,  tal  decisão  monocrática  foi  ratiicada  pelo
Tribunal  Pleno  do  TCM-BA,  concedendo  ao  Município  a  possibilidade  de  dar
continuidade ao certame, desde que altere a cláusula considerada restritiva de
competitividade:

Ante  o  exposto,  submeto  esta  decisão  monocrática  cautelar  à
homologação deste  Tribunal  Pleno,  competente  nos  termos do
art. 24, XX, do Regimento Interno, para a suspensão do Pregão
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Presencial  nº  08/2021,  em curso  na  Prefeitura  de  Barro  Alto,
facultando-se à Administração, alternativamente, a retiicação

do  edital,  a  im  de  retirar  as  cláusulas  consideradas

restritivas  à  ampla  competitividade,  sem  prejuízo  do
andamento do Processo TCM nº 05149e21, at́ seu julgamento
deinitivo.
(...)
Decisão:  Ratiicada  pelo  Plenário  a  liminar

monocraticamente  deferida  pelo  Relator.  Votaram  com  o
Relator:  Conselheiros  Joś  Alfredo  Rocha  Dias,  Raimundo
Moreira, Fernando Vita e Substitutos Joś Cláudio Mascarenhas
Ventin  e  Ronaldo  Nascimento  de  Sant’anna.  Foi  presente  o
Minist́rio  Público  de  Contas,  representado  pela  Procuradora
Dra. Aline Paim Monteiro Rego Rio Branco. (Grifo nosso).

Destarte, o presente Edital de Pregão Presencial já se encontra
devidamente retiicado e seguindo a linha de entendimento da medida cautelar
monocrática,  à  qual  fora  ratiicada pelo  Tribunal  Pleno,  demonstrando assim a
inexistência  de  qualquer  outro  tipo  de  possível  irregularidade  no  processo
licitatório.

CONCLUSÃO
Diante  do  exposto,  conheço  da  impugnação  apresentada,

porquanto tempestiva,  e,  no ḿrito,  decido pelo NÃO PROVIMENTO, tendo em
vista a inexistência da irregularidade apontada, bem como que o edital se encontra
em perfeita consonância com a medida cautelar prolatada pelo Tribunal Pleno do
TCM-BA,  mantendo  assim  dia  e  hora  da  licitação,  conforme  publicação  de
retiicação do Edital. 

CLAUDI NOVAES SANTOS
PREGOEIRA

ANDRÉ HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA
PROCURADOR-GERAL

OAB/BA 38425
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