
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

Concorrência Pública nº  01/2023 - Pavimentação 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2023                                               PROCESSO Nº 1149/2022-6 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 
E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS: RUAS AMPAROS E BOTUCATU – PARQUE AMÉRICA, ESTRADA 
DO CARACU – CHÁCARA SÃO PAULO, RUAS DAS AVENCAS E DAS ORQUÍDEAS – JARDIM 
ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA. 
 

I – RELATÓRIO 
 
A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra está promovendo licitação na modalidade 
Concorrência Pública, registrado sob o número 01/2023, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para execução de pavimentação, drenagem e sinalização viária nas: Ruas Amparos e 
Botucatu – Parque América, Estrada do Caracu – Chácara São Paulo, Ruas das Avencas e das 
Orquídeas – Jardim Esperança no município de Rio Grande da Serra. 

 

Publicado o instrumento convocatório a empresa “VIA PRECISA TERRAPLAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA” apresentou impugnação, nos termos do art. 41 da Lei nº 
8.666/1993, requerendo a  suspensão do edital pelos motivos a seguir expostos. 

 
Argumenta o impugnante, em síntese, que: 
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Ao final, a empresa impugnante requereu o provimento da impugnação, para efeito de declarar a 
nulidade do edital, e subsidiariamente, a reformulação do convocatório, constando nova planilha 
orçamentária.  
 
 

II – DA ANÁLISE 
 

 

Preliminarmente, a Comissão reconhece a tempestividade da impugnação, nos termos do § 
2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que fora recebida na forma presencial 
pelo órgão competente, no dia 07 de fevereiro de 2022, estando abertura da sessão 
prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023, cumprindo assim o requisito temporal legal 
exigido para o processamento da presente impugnação. 
 
Antes de analisar o mérito da peça impugnatória propriamente dita, é preciso destacar 
alguns pontos de vital importância para elaboração, análise e interpretação de um Edital. O 
primeiro destaque é sobre os objetivos da licitação, a doutrina é pacífica ao acentuar os 
traços essenciais e suas finalidades para o êxito de um Processo Licitatório, quanto a isso é 
interessante apresentar algumas das referências citadas pelos doutrinadores da obra de 
Meirelles. 
 

Carlos Ari Sundfeld conceitua licitação como “o procedimento 
administrativo destinado à escolha de pessoa a ser contratada pela 
Administração ou a ser beneficiada por ato administrativo singular, 
no qual são assegurados tanto o direito dos interessados à disputa 
como a seleção do beneficiário mais adequado ao interesse público” 
(SUNDFELD, 2005, apud. MEIRELLES, 2007. p. 27) 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello, “Licitação - em suma síntese - é 
um certame que as entidades governamentais devem promover e no 
qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar 
determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a 
proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na 
ideia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que 
preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 
cumprimento das obrigações que se propõem assumir”. (MELLO, 
Curso de Direito Administrativo, 2004. p. 483.) 

 

Em resumo a tudo o que foi exposto, o conceito de licitação de José dos Santos Carvalho 
Filho (2007, p. 209) deixa claro e de forma objetiva, o conceito e a finalidade da licitação, 
conceituando-a como: 
 

[...] o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os 
entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados 
selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários 
interessados, com dois objetivos - a celebração de contrato, ou a 
obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou cientifico. 
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Dessa forma, pode-se dizer que o objetivo do Edital é garantir que os interessados 
participem em condições de igualdade, sendo selecionada a proposta mais vantajosa para a 
Administração. 
 

De fato, há existência de diferentes preços unitários distintos para os mesmos serviços, 
lembramos que os valores constantes no orçamento da licitação são referenciais e servem 
para balizar a formulação das propostas dos licitantes, no qual poderiam ser sanadas pelos 
próprios licitantes no momento da formulação de suas propostas.  

 

Primeiramente, ressalte-se que os projetos executivos e as planilhas orçamentárias do 
objeto em questão, inclusive a planilha orçamentária, foram elaborados por equipe técnica 
da Secretaria de Obras e Planejamento.  

 

Para tanto, a Comissão encaminhou para a equipe técnica da Secretaria de Obras e 
Planejamento para análise e deliberações quanto aos relatos apresentados pela licitante 
impugnante, como segue:  

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

Concorrência Pública nº  01/2023 - Pavimentação 

 

 

 

 
 
Assim, face ao exposto pela autoridade competente, considerados pertinentes os 
apontamentos do impugnante, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Rio 
Grande da Serra, conhece a impugnação apresentada pela empresa VIA PRECISA 
TERRAPLAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, e no mérito, com lastro nos argumentos arguidos, 
retificando-se o Edital, cujas alterações serão divulgadas na forma estabelecida no Edital e 
na legislação que rege a matéria, devendo ser designada nova data para a realização da 
Concorrência Pública.  
 
Desde já, informamos que o Edital com as alterações será republicado no Diário Oficial do  
Município e no sítio eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br .  
 

Rio Grande da Serra, 09 de fevereiro de 2023.  
 
 

Verônica Rodrigues Silva 
Presidente da COPEL 

 
 

Daniela A.F.Magalhães Terra                                            Luciano Conceição dos Santos 
Membro                                                                            Membro 
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