
 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018 
  
Objeto: AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA UBORDINADA DE 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COPA E MANUTENÇÃO NO DIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME SPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
PRESENTE EDITAL E ANEXOS, ATRAVÉS E POSTOS DE SERVIÇOS: ITEM I – 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA; ITEM II – COPA; ITEM III – SUPORTE PARA MANUTENÇÃO 
DE PRÉDIOS PÚBLICOS.  
 

Pedido de Impugnação.  
 
Pregão Eletrônico. Processo TCE/003370/2018  
Impugnante: BRASPE Empreendimentos e Serviços Ltda 
 
Em apertada síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que fundamentam 
a sua insurgência contra o item 15.1.1.2, relatando que o Pregão Eletrônico 006/2018 
apresenta preços máximos inadmissíveis nos orçamentos estimados em planilhas de 
quantitativos e preços unitários das empresas participantes do certame na forma dos 
valores da portaria da SAEB de nº 896/2018, o que traria enorme prejuízo às 
empresas participantes do certame. 
 
Preliminarmente, verifica-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente e na 
forma do item 13.1 do Edital.  
 
Após analisar detalhadamente o presente Pedido de Impugnação, a Comissão 
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou pela 
não concordância com o pleito uma vez que a referida Portaria SAEB 896/2018 é 
indicada como preço referencial e não como preço máximo, como já explicitado em 
esclarecimentos anteriores e devidamente publicados no site do TCE/BA 
(www.tce.ba.gov.br), que transcrevemos a seguir: 

 
PERGUNTA 8 - Tendo em vista a liminar nº 0510217-03.2018.8.05.0001, proferida em 
11/06/2018 pela 8ª Vara da Fazenda Pública, revogando as portarias SAEB de nºs 233, 459 e 
896/2018 que consubstanciou e licitação supracitada na composição dos preços. Logo, 
gostaríamos de saber se a mesma será mantida ou revogada para posterior publicação? 
 
RESPOSTA 8 - Quanto à utilização da Portaria SAEB 896/2018 como parâmetro, gostaria de 
frisar que estes valores são referenciais, e não se tratam de preço máximo, portanto não há 
limitação à sua utilização. A análise detida das propostas será realizada pelo Pregoeiro, em 
tempo oportuno e individualmente. 
 
Demais disso, a planilha de composição de preços utilizada, quando preenchida com os 
valores mínimos estabelecidos em Convenção Coletiva, ainda se encontra dentro do valor 
referencial, e com margem, de modo que não há qualquer prejuízo em seu emprego. 

 
Diante do exposto, informamos que o Edital do Pregão n.º 006/2018 fica mantido 
inalterado com abertura das propostas para o dia 20/06/2018 às 09 horas.  
 
 
Salvador, 15 de Junho de 2018.  
 
Carlos Magno Rehem Dantas  
Pregoeiro Oficial. 


