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AO 

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ALTAMIRA - SEMOVI  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

ILMA. PRESIDENTE 

SRA. FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2709001/2022-PMA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA (SRP) N° 008/2022/SRP 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, OPERAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA SOB DEMANDA E MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE 

DE SANEAMENTO DA CIDADE DE ALTAMIRA-ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDRO CARAJÁS LTDA, inscrito sob o CNPJ nº 15.486.199/0001-87, com sede estabelecida na 

Rodovia PA 160, quadra 123, Lote 11, bairro Cidade Jardim, município de Parauapebas, estado do 

Pará, CEP 68515-000, por intermédio de seu representante legal NATANAEL SOUSA LIMA, 

brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 977.444.843-04 e CNH 04204560822 DETRAN/PA 

domiciliado no mesmo endereço, vem por intermédio desta, interpor a presente IMPUGNAÇÃO,  

ao edital do certame, referente ao processo em epígrafe, cujo objeto também encontra-se em 

destaque, com fulcro no artigo, 41, §2º, da Lei 8.666/93, bem como, nos demais dispositivos legais 

pertinentes, na mais cristalina e consolidada Jurisprudência das Cortes de Contas da União, dos 

Tribunais Superiores, na boa Doutrina, nos fatos e fundamentos atinentes à questão, que passa a 

expor para ao final requerer: 

DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO 
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1. O artigo 41, §2º da Lei 8.66/1993, prevê a interposição de impugnação por qualquer 

interessando até dois dias antes da realização da sessão de abertura do certame. 

2. A sessão do CERTAME epigrafado está agendada para o dia 21/11/2022, às 9h, por isso o 

edital do presente certame poderá ser impugnado até 17/11/2022. Diante de tamanha 

clareza quanto ao cumprimento do preconizado em Lei, faz-se nítida a tempestividade do 

protocolo deste pedido de impugnação, devendo o mesmo ser processado julgado de 

acordo com as razões que passarão a ser esclarecidas infra. 

 

DOS FATOS E ELEMENTOS IMPUGNADOS  

 

3. O edital do certame em epígrafe pretende selecionar empresa para registrar preços do 

objeto em destaque, todavia o objeto do certame aglutinou itens de características e 

exigências de atuação distintas, todos reunidas sobre um único escopo de participação 

uma vez que o certame é do tipo menor preço “GLOBAL, LOTE ÚNICO”. 

4. Mesmo estando previsto para ser realizado sob o tipo do menor preço “GLOBAL, LOTE 

ÚNICO”, diante da distinção entre os serviços previstos no edital, não houve como não 

trazer uma planilha destacando os distintos tipos serviços sem natureza comum, a serem 

contratados pelo órgão licitante, conforme se observa abaixo: 

 

 Fonte: página 5, do edital. 
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Item Descrição Total 
 1  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 278.888,69 

 2  ADMINISTRAÇÃO 1.387.461,48 

 3  MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA ETE, ETA E ELEVATÓRIAS 
(EEEs) 

6.095.783,60 

 4  MANUTENÇÃO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE 
ESGOTO INCLUINDO PV'S 

1.715.608,08 

 5  ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 1.208.097,15 

 6  ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÕES PIPA 2.791.161,12 

Fonte: Anexo LOTE 1, do edital – ORÇAMENTO RESUMIDO. 

5. Destaque-se que o certame para este “LOTE 1”, tem como preço de referência o valor 

estimado de R$13.477.000,12 (treze milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos 

e doze centavos), sendo que do valor aduzido, há previsão estimativa de gastos de até 

R$2.791.161,12, para o subitem ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÕES PIPA. 

6. Observe-se que não há lógica de relação de vinculação de entre os serviços, explicada por 

sequência ou dependência, como ocorre com as fases de uma obra. 

7. A aglutinação de itens para formar lotes, QUANDO FEITA, deverá obedecer a critérios de 

pertencimento a mesma área comercial, ou de atuação, instigando e incentivando a 

participação de várias empresas para cada lote, e com isso ampliando o interesse 

financeiro e consequentemente a disputa das empresas licitantes no lote, no presente 

caso, tal regra foi desrespeitada e o edital do certame aglutinou áreas de capacidade 

técnica aproximadas, mas de serviços distintos. 

8. Além disso, o valor do subitem por si, só traz uma previsão de maior economia de escala 

se for licitado separadamente dos demais subitens. Isso ocorre pois há muitas empresas 

que trabalham com aluguel de carro pipa, mas poucas empresas são capazes de atender 

a demanda integral do objeto do certame, por isso a disputa de preços para o subitem 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÕES PIPA será muito maior se for licitada 

separadamente. 

9. Além disso, as licitações do tipo menor preço devem ser realizadas PREFERENCIALMENTE 

POR ITEM, e quando isso não ocorrer deverá ser formalizada justificativa no edital, o que 

não se verificou. 

10. Em outras palavras não é possível participar de um único subitem do referido certame, o 

que trará perdas gigantes de economia para o órgão licitante. 

11. Dando continuidade ao certame, com o edital redigido da forma em que está a 

administração municipal estará violando o princípio da legalidade, da eficiência e a 

obtenção da proposta mais vantajosa, violando também o princípio constitucional da 

razoabilidade. 

12. Tendo esclarecido os fatos, passa a argumentar o Direito. 
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DO DIREITO E DA ARGUMENTAÇÃO 

 

DO O CRITÉRIO DE JULGAMENTO ESCOLHIDO FOI O MENOR PREÇO “GLOBAL, LOTE ÚNICO”  
 

13. Na licitação por itens, o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando 

um bem de forma independente, razão pela qual a competitividade do certame é elevada, 

pois possibilita a participação de vários fornecedores.  

14. Por sua vez, na licitação por lotes ocorre a aglutinação de diversos itens que formarão o 

lote.  

15. Neste sentido a definição do lote não é vedada, mas a Administração deve agir com 

cautela, razoabilidade e proporcionalidade para identificar os itens que o integrarão, pois 

os itens agrupados devem guardar compatibilidade entre si, observando-se, inclusive as 

regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a 

competitividade necessária à disputa.  

16. Em determinados casos não é adequado o agrupamento de itens que, embora possuam o 

mesmo gênero, são produzidos e comercializados de forma diversa.  

17. Embora possam ser comercializados ou ter serviço prestado pela mesma empresa, podem 

ter fornecedores específicos para cada produto, sendo oportuna a divisão em itens 

distintos, propiciando a participação de todo tipo de empresa que atua na referida 

fabricação, produção, comercialização e ou prestação de serviço do item.  

18. Todas as peculiaridades envolvidas devem, então, ser avaliadas para se ponderar e decidir 

se cabe ou não a aglutinação em lotes, com vantagem para a contratação do órgão 

licitante. 

19. Anote-se que a adjudicação dos objetos deve ser procedida por itens/lotes, nos termos da 

Súmula n.º 247 do Tribunal de Contas da União, devido ao fato de cada item/lote corresponder a uma 

licitação autônoma: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia 
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, 
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, 
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (Grifamos) 
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20. Cabe ressaltar a distinção de licitação por itens e de licitação por lotes, conforme 

entendimento da Corte de Contas:  

Na licitação por item, há a concentração de diferentes objetos num único procedimento 
licitatório, que podem representar, cada qual, certame distinto.  
De certo modo, está-se realizando “diversas licitações” em um só processo, em que cada 
item, com características próprias, é julgado como se fosse uma licitação em separado, 
de forma independente.  
Quando dividida a licitação em itens, tem-se tantos itens quantos o objeto permitir.  
(...) 
Deve o objeto da licitação ser dividido em itens (etapas ou parcelas) de modo a ampliar 
a disputa entre os licitantes.  
Deve ficar comprovada a viabilidade técnica e econômica do feito, ter por objetivo o 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a preservação da 
economia de escala.  
(...)  
Licitação em lotes ou grupos, como se itens fossem, deve ser vista com cautela pelo 
agente público, porque pode afastar licitantes que não possam habilitar-se a fornecer a 
totalidade dos itens especificados nos lotes ou grupos, com prejuízo para a 
Administração. (Grifamos) 
 
TCU. Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. 
Brasília: TCU, Secretaria Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de 
Editoração e Publicações, 2010. p. 238-239. 
 

21. Tendo exposto este tópico, passa a aduzir o próximo.  

 

DOS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS VIOLADOS 

22. Em que pese todo o respeito que deve ser prestado aos agentes públicos, que cumprem a 

árdua tarefa de mover a máquina administrativa, não pode haver em um edital 

desrespeito à legislação vigente. 

23. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 determina em seu artigos 37, 

caput: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   

24. A Lei nº 8.666/93 impõe à administração pública a obediência de diversos princípios 

basilares para a realização dos certames. 

25. Preceituam os artigos 3º, e seu § 1º, da Lei 8.666/93:   

“Artigo 3º- “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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 objeto e dos 

que lhes são correlatos.  
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§ 1º’ É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato; (grifos nossos). 

26. Conforme ensina Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., 

Malheiros, p. 264),  

O descumprimento dos princípios descaracteriza o instituto da licitação e, 
principalmente, o resultado seletivo na busca da MELHOR PROPOSTA para o poder 
público. (Destaque e grifos nosso) 

27. Como afirma com propriedade a respeitada jurista mineira Carmem Lúcia Antunes Rocha, 

em sua obra O princípio constitucional da igualdade. Belo Horizonte: Ed. Lê, 1.991, p. 85: 

“De um lado, o princípio da impessoalidade traz o sentido de ausência de rosto do 

administrador; de outro, significa a ausência do nome do administrado.”  

28. Do mencionado princípio, essencial a todas as atividades da administração pública, em 

especial da licitação, desdobram-se outros princípios correlatos, o da oposição.  

29. O primeiro está expresso no artigo 14, inciso I, da Lei 8.666/93. 

30. Nas palavras do festejado Carlos Pinto Coelho Motta, em sua obra Eficácia nas licitações e 

contratos, pg. 115, 9ª Edição atualizada, Ed. Del Rey, citando Toshyo Mukay:  

Cabe ali um dos princípios fundamentais da licitação, que é o da oposição ou da 
competitividade, tão essencial na matéria que, se num procedimento licitatório, por obra 
de conluios, faltam a competição (ou oposição entre os concorrentes), falecerá a própria 
licitação, inexistirá o instituto mesmo. (Grifos nossos) 

31. A estes princípios, vale acrescer ainda à necessidade de motivação e livre concorrência. 

32. Como assinala Carlos Pinto Coelho Motta, na obra citada: a tese dos Motivos 

determinantes consagra a exigência de demonstração objetiva das razões concretas que 

determinam o interesse do Poder Público em cada circunstância definida. 

33. Fundamentar, no procedimento licitatório, é, portanto, garantir transparência aos negócios 

públicos; é permitir, em última análise, a operacionalização do controle, quer judicial, quer 

informal.  

34. Aduz com propriedade o Professor Franco Sobrinho que a Administração (...) precisa dizer 

o que quer, como quer e as razões legais do seu querer. 

35. Conforme ensina Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., 

Malheiros, p. 264),  

“O DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DESCARACTERIZA O INSTITUTO DA LICITAÇÃO E, 
PRINCIPALMENTE, O RESULTADO SELETIVO NA BUSCA DA MELHOR PROPOSTA PARA O 
PODER PÚBLICO” (destaque nosso) 
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36.  Como é cediço, então, o objetivo da licitação é possibilitar a participação do maior número 

de licitantes de todo território nacional. 

37.  Dessa forma, o edital deve estabelecer a possibilidade de participação da maneira que o 

maior número de empresas possa participar e vencer o certame, ofertando o melhor preço 

possível para o órgão licitante.  

38. Tendo argumentado as razões de Direito, passa a fazer o pedido. 

 

DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, requer o recebimento, processamento e total acolhimento da 

presente IMPUGNAÇÃO ao edital de licitação epigrafado, determinando que: 

I - Seja dividido o objeto do edital separando o subitem ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA POR CAMINHÕES PIPA, para ser licitado pelo tipo menor preço por item; 

II - Após o acatamento do pedido acima, caso entenda ter havido situação que 

possa gerar modificação na proposta, que seja republicado o aviso de licitação pelo mesmo 

prazo antes publicado, nos termos do artigo 21, §4, da Lei 8.666/1993, agendando-se nova data 

para realização da sessão. 

Nestes termos, 

Pede deferimento 

Marabá (PA), 16 de novembro de 2022. 

 

 
 
 

_______________________________________ 
HYDRO CARAJÁS LTDA 
CNPJ nº 15.486.199/0001-87 

HYDRO CARAJAS 
LTDA:154861990
00187

Assinado de forma digital 
por HYDRO CARAJAS 
LTDA:15486199000187 
Dados: 2022.11.16 
11:27:58 -03'00'
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Licitação altamira <altamiracpl@gmail.com>

CONCORRÊNCIA 008/2022 / SRP - Pedido de Esclarecimentos 
1 mensagem

André Alexandre Coelho <andreac@c2saneamento.com.br> 16 de novembro de 2022 10:16
Para: altamiracpl@gmail.com

À

Comissão permanente de Licitação

 

 

Ref.: Concorrência 008/2022

 

 

Assunto: Pedido de Esclarecimentos

 

 

- ESCLARECIMENTO 1

 

Em análise da Composição do item 6.1, do Lote 01, “(REVISADA) EQUIPE DE 2 ELEMENTOS PARA
OPERAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM TANQUE INOX CAP. 10.000 L, INCL. COMBUSTIVEL,
MOTORISTA, AJUDANTE E SMARTPHONE - UMC/UMS (RMS)”, observamos que o valor considerado para
remuneração do equipamento, (CAMINHÃO CABINE SIMPLES CAPAC. 17 T + TANQUE PIPA INOX CAP.
10.000 L), com preços de custos da ordem de R$ 8.808,58 e R$ 1244,73, somados atingiria um valor de R$
10.053,32 por caminhão. Esse valor está muito abaixo do mercado, podendo trazer dificuldades para
locação dos equipamentos, ou até mesmo a correta remuneração quando se tratar de equipamento próprio.
É possível que seja revisado esse valor?

 

 

- ESCLARECIMENTO 2

 

Não foi observado nos documentos referência a fornecimento de produtos químicos. Sendo assim,
entendemos que a Prefeitura irá fornecer esses produtos necessários para operação tanto da ETE, quanto
da ETA. Nosso entendimento está correto?

 

Grato,
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Parecer nº 1811-005/2022-AJM 

 

IMPUGNAÇÃO – ADJUDICAÇÃO 

POR LOTE – SÚMULA Nº 247 DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO – GANHO NA ECONOMIA 

DE ESCALA – POSSIBILIDADE. 

 

Vem, à esta Assessoria Jurídica, pedido da Excelentíssima Senhora Pegoeira 

para avaliação acerca de pedido de impugnação nos autos da Concorrência Pública nº 

008/2022, que objetiva a contratação de empresa para os serviços de manutenção e operação 

do Sistema de Esgotamento Sanitário, Sistema de Abastecimento de Água, Operação de 

Caminhões Pipa sob Demanda, além da manutenção e reparos na rede. 

 

Portanto, houve a separação dos itens em 02 (dois) lotes distintos: 

 

a) Lote 1, com os serviços diários a serem realizados para o bom andamento da 

operação; 

b) Lote 2, com os serviços eventuais e/ou sob demanda relacionados à 

manutenção do maquinário envolvido na operação. 

 

Analisando o Edital, verificou-se que o agrupamento dos itens em lotes tem a real 

possibilidade de gerar ganho ao Ente Público, na economia de escala, entre outros benefícios. 

A Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União assim dispõe: 

 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 
das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo 
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo 
ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 
adequar-se a essa divisibilidade. 

 

Avaliando a jurisprudência das Cortes de Contas, bem como a Súmula acima 

transcrita, percebe-se que a adjudicação por item deve ser regra dentro das licitações, 



     

 

trantando-se a por lote como exceção, desde que cumprindo, alternativamente, os seguintes 

requisitos: 

 

a) A opção pela adjudicação por lote não deve gerar prejuízo para o conjunto ou 

complexo; 

b) Da mesma forma, não gere prejuízo na economia de escala. 

 

A alegação da Impugnante de que não haveria vinculação entre os serviços 

enumerados no Lote 1 com o “abastecimento de água por caminhões pipa” se desfaz em razão 

da situação específica relacionada à necessidade do Município. Em primeiro lugar, quando do 

início da contrução da Hidrelétrica de Belo Monte, houve definição, em caráter de contrapartida, 

que o Municipio receberia um sistema de abastecimento de água e saneamento básico 

construiído e projetado pela Norte Energia. 

 

Entretanto, por diversas questões que até a presente data geram inúmeros 

questionamentos judiciais entre as duas partes, o projeto inicial não englobou a área de 

expansão da Cidade – que ocorreu, inclusive, em razão da obra –, deixando-se desabastecidas 

áreas novas, as quais, em situação emergencial que, até certo ponto se perpetua no tempo, 

tem sido abastecidas através de Caminhões Pipa. 

 

Desta forma, incluir a abastecimento de água por meio de caminhões pipa dentro 

do lote específico que trata do abastecimento de água e saneamento como um todo, parece-

nos uma solução que traz ao Ente economia de escala, uma vez que a mesma empresa estará 

a frente da operação como um todo e, dentro desse prisma, eventuais itens com valores baixos 

são compensados com outros, posto que o preço, neste caso, é global. 

 

De outra ponta, estabelecer, também, a operação a cargo de uma única empresa, 

gera, ao Município, maior efetividade no controle da execução contratual, posto que as 

responsabilidades, como um todo, sempre serão de uma única empresa, evitando-se que, 

dentro da execução, serviços conexos fossem executados por empresas diversas. 

 

E não se diga que o transporte de água por Caminhão Pipa é um serviço 

desconexo do conjunto do abastecimento de água, posto que, dentro da demanda em si, a 



     

 

necessidade de tal modalidade de abastecimento pode variar dentro das estações do ano e ser 

mais ou menos demandado, razão pela qual a eficiência na gestão apenas será alcançada se 

o serviço como um todo for realizado por única empresa. 

 

Reitere-se que o princípio da eficiência é de admissão obrigatória pela 

Administração Pública e com previsão constitucional, mais especificamente no art. 37, caput. 

Assim, não há que se falar em violação da Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União, 

posto que a adjudicação, no caso em apreço, por lotes é a melhor forma de execução do objeto 

dentro dos princípios que regem a Administração Pública. 

 

No caso em análise não se verifica qualquer prejuízo para o conjunto de itens em 

razão da adjudicação por lotes, muito pelo contrário, em regra a reunião dos referidos serviços 

dentro de lotes tem o condão de melhorar o preço final exatamente por atender à economia de 

escala. 

 

O conceito de economia de escala pode ser entendido como um tipo de vantagem 

operacional relacionada aos custos operacionais que surgem com o aumento da produção de 

um determinado produto desenvolvido em escala industrial. Dessa maneira, esse conceito 

trata-se de uma relação inversa entre a quantidade produzida de certo produto e os seus custos 

fixos por unidade. 

 

No caso em apreço, por se tratar de serviços, é consenso afirmar, como já 

delineado acima, que a inclusão dos serviços de abastecimento de água por caminhão pipa 

dentro do lote nº 1, tem o condão de gerar economia de escala pelo simples fato de melhorar a 

comunicação interna em razão da alteração significativa da demanda de acordo com as 

condiçoes de abastecimento da rede em si. Portanto, é muito mais fácil e barato operar os 

caminhões pipa para a Empresa que estiver operando o Sistema de Abastecimento. 

 

 

 

 

 

 



     

 

Assim, recomenda-se que o(a) Pregoeiro(a) mantenha a adjudicação por lote 

nos autos da Concorrência nº 008/2022, por se enquadrar na exceção prevista dentro da 

Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

É o parecer, S.M.J., 

Altamira (PA), 18 de novembro de 2022. 
 
 
 

 
Ely Benevides de Sousa Neto 

Assessor Jurídico – OAB/PA 12.502 


