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ANULAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019 
 
 

O Município de Placas, Estado do Pará, neste ato representado pela Prefeita 

Municipal Leila Raquel Possimoser, vem apresentar sua justificativa para anulação Tomada 

de Preços em epígrafe, pelos motivos abaixo expostos: 

 
 

I – DO OBJETO 
 
 

Trata-se da anulação do Processo Licitatório Tomada de Preço nº 008/2019 que tem 

como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR ALMIR GABRIEL. 

 
 

II – DA SÍNTESE DA ANULAÇÃO 
 
 

No dia 04 de Novembro foi aberto prazo para empresa que apresentou menor valor 

global para execução do objeto para correção na planilha, ressalto que tal alteração não 

poderia alterar o valor global já apresentado.  

Após envio pela empresa da planilha a comissão Permanente de Licitações 

encaminhou ao setor de engenharia, especificamente a engenheira Victoria Guimarães 

Alexandre  - CREA 1516282400-PA, para analise técnica o processo Licitatório na integra. 

 

Após analise mais precisa do processo, a Engenheira constatou e informou em seu 

Parecer Técnico, que foi emitido no dia 11 de Dezembro de 2019, a inobservância da 

Administração Publica no que dispõe o §2º do Art. 7º da Lei 8.666/93. Além disso informa 

que o inciso IX do Art.6º da referida lei conceitua o que deve conter em um projeto básico, 

vejamos: 

 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar 
a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 
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e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer 
visão global da obra e identificar todos os seus elementos 
constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de 
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração 
do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais 
e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 
especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições 
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da 

obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de 
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado 
em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente 
avaliados; 

 
Informa ainda que, foram disponibilizados para os interessados em participar da 

Tomada de Preço nº008/2019 os seguintes documentos: 

 

1. Planilha orçamentária; 

2. Memória de calculo dos quantitativos; 

3. Composição da taxa de Bonificação e Despesas Indiretas; 

4. Composição de preço unitário; 

5. Cronograma físico financeiro; 

6. Encargos Sociais sobre mão de obra. 

 

Concluiu, em seu Parecer Técnico, que após analisado os documentos acima citados 

disponibilizados não são suficientes para que as empresas licitantes consigam mensurar os 

preços dos serviços de maneira compatível com a execução dos mesmos, e finalizou com a 

sugestão de cancelamento do Processo Licitatório Tomada de Preço nº008/2019-PMP. 

 

Após a emissão do Parecer Técnico da Engenheira Victoria Guimarães Alexandre  - 

CREA 1516282400-PA, foi encaminhado a mim, através da Presidente da Comissão de 

Licitação, o referido Parecer Técnico para analise.  
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Ato continuo, eu Prefeita Municipal, no dia 19 de Dezembro de 2019,  com intuito de 

cercar o Município de Legalidade em seus atos, encaminhei o Parecer Técnico da 

Engenheira para Assessoria Jurídica do Município, dado que, refere-se a inobservância da 

Legislação referente a Licitações. 

 

Após analise Jurídica, foi emitido no dia 20 de Dezembro de 2019, Parecer Jurídico 

pelo Advogado Djalma Leite Feitosa Filho OAB/PA nº15.670, que informa a necessidade de 

anulação do certame por vício técnico inicial, que pode causar graves prejuízos a obra 

pública futuramente. Concluiu que levando em consideração o Principio do Contraditório e 

ampla defesa, deve-se abrir prazo de 05 dias corridos para os participantes apresentarem 

defesa escrita sobre a intenção de nulidade do processo, o que foi feito no dia 26 de 

Dezembro de 2019.  

 

No dia 27, somente a empresa SÓ NORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E INSTALAÇÃO 

EIRELI CNPJ 09.509.474/0001-73, protocolou sua manifestação quanto a intenção de 

anulação de Licitação, informa que se trata de reforma predial e não construção, logo os 

documentos seguem a risca todas as normativas aduzidas na legislação competente. Alem 

disso, alega que o Parecer Jurídico não se manifesta a favor do Parecer Técnico, o que é 

inverdade, conforme anexo. 

 

Diante do exposto, RATIFICO os termos apresentados no Parecer Técnico da 

Engenheira e Parecer Jurídico, e considerando que a Sumula 473 do STF, e 49 da Lei nº 

8.666/93, decide ANULAR por ILEGALIDADE o PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE 

PREÇO Nº008/2019, nos termos da Lei 8.666/93. 

 

Assim, Solicito publicação da Anulação, e providências para novo processo Licitatório 

com o referido objeto. 

 

Cumpra-se 

 
Placas – Pará, 06 de Janeiro de 2020 

 
Leila Raquel Possimoser 

Prefeita Municipal de Placas-PA 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

 

 

 

 


		2020-01-06T11:49:30-0200
	LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDAO:20503725234




