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PROCESSO Nº 00142e20   

MEDIDA CAUTELAR/DENÚNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019 – SRP 

 

DO OBJETO – Trata-se de decisão, acerca do Processo Nº 00142e20 TCM/BA, interposto pelo 

Senhor FERNANDO SYMCHA DE ARAUJO MARÇAL VIEIRA, através do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia – TCM/BA, referente ao Pregão Presencial nº 033/2019 - SRP, Processo 

Administrativo nº 094/2019, cujo objeto, refere-se ao Registro de preços para futura aquisição de 

pneus, câmaras e serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem, para atender as diversas 

secretarias deste município de Malhada – Bahia. 

 

DECISÃO 

Esclarece-se no que tange à contratação por lote, dispõe-se no art. 23, §1º, da Lei n. 8.666/93, 

que, diante de objetos complexos, distintos ou divisíveis cabe, como regra e conforme o caso 

concreto justificar, a realização de licitação por itens ou lotes. Veja-se:  

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III 

do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes 

limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: (...)  

§1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas 

ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade 

sem perda da economia de escala.”  

Na licitação por lotes há o agrupamento de diversos itens que devem guardar compatibilidade entre 

si, observando-se, inclusive, as práticas de mercado para a comercialização dos produtos, de 

modo a assegurar a competitividade necessária à disputa. Nesse sentido, assevera Marçal Justen 

Filho:  

A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e econômica. Não se admite 

o fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo recomendável. O 
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fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é 

possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em contratações diversas e que importam o 

risco de impossibilidade de execução satisfatória. Se a Administração necessitar adquirir um 

veículo, não teria sentido licitar a compra por partes (pneus, chassis, motor etc.). Mas seria 

possível realizar a compra fracionada de uma pluralidade de veículos. (FILHO, Marçal Justen. 

Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2000. 

p.213.)  

No caso em tela, o agrupamento realizado para formação dos lotes foi composto de produtos 

similares entre si. A realização de licitação por lotes, consoante reiteradas decisões de Cortes de 

Contas e jurisprudência de outros Tribunais, não se traduz em ilegalidade, conforme exemplificado 

no julgado abaixo:  

„Parcelamento‟ do objeto das licitações em si mesmo não configura irregularidade, pelo contrário, 

estando preenchidos os requisitos da lei, sendo o objeto divisível, trata-se de medida a ser 

observada, para evitar a centralização, favorecer a competição e garantir a economia de escala” 

(JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses, Vade Mecum das Licitações e Contratos, ed. Forum, 2. ed. 

p. 377-407. Consulta TCMG 434.216, 450.814 e 604.337).  

Ressalto ainda que a vedação prevista no ordenamento jurídico se refere ao “fracionamento”, cuja 

finalidade é fugir ao processo licitatório ou evitar a modalidade licitatória de valor maior, mediante a 

realização de várias licitações na modalidade mais simplificada, limitando-se, assim, a ampla 

competição.  

Desse modo, não havendo vedação legal, e constatado que os lotes constantes do edital agregam 

produtos de mesmo segmento de mercado separando os serviços, afasta-se o apontamento de 

irregularidade. 

Entretanto, Nobres Julgadores, esta Administração Municipal sempre presa pela ampla 

competitividade e não deseja que nenhuma empresa que deseje com a administração contratar 

fique de fora do certame por qualquer motivo, ainda que este seja capricho ou mera emulação. 

Ciente de da lisura de sua conduta e de que poderia prosseguir com o processo, já que não houve 

impugnação ao Edital, mas forte nos princípios da competitividade e autotutela, resolveu por bem 
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revogar o edital em comento, promovendo sua republicação, deflagrando a licitação por menor 

preço por item. 

Certo do atendimento de Vossa requisição. Assina cordialmente. 

 

Malhada – Bahia, 10 de Janeiro de 2020. 
 
 

 
Valdemar Lacerda Silva Filho 

Prefeito 

 

 

Anexo: 

1 – Aviso de Remarcação de Licitação; 

2 –Edital PP 033/2019 – SRP – (Alterado);   

 


