
 

 

 1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

OBJETO:Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de 

terraplanagem e drenagem na comunidade Buri Satuba, no Município de Camaçari 

(BA). 

 

DATA DE ABERTURA: 03/03/2020 

 

IMPUGNANTE: JVM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI 

 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresaJVM CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS EIRELLI, apresentou impugnação nodia28/02/2020. 

 

Dessa forma, nos termos do item 9.2 do edital e do §1º, doart. 41, da Lei nº 8.666/93, 

a impugnação apresentada pela referidaempresa foi tempestiva. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos da impugnação em apertada síntese, segue abaixo o 

posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio/Comissão. 
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2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃODAJVM CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS EIRELLI 

 

Alega a impugnante que o edital prevê exigência supostamente equivocada, vez que 

estabelece necessidade de “comprovação da qualificação técnica com a 

apresentação de atestado fornecido em nome da empresa licitante e do responsável 

técnico”. 

 

Aduziu, ainda, que “não há necessidade de exigência de atestado de capacidade 

técnica à empresa licitante no referido procedimento de licitação, uma vez que, tal 

atestado é exigido somente ao profissional técnico. 

 

Ato contínuo, afirmou a manutenção do item 7.1.5 “b.1” do edital viola princípios 

inerentes ao procedimento licitatório. 

 

Por fim, arrematou requerendo que seja declarada nula a exigência mencionada, uma 

vez que a condição criou óbice a participação da Impugnante. 

 

2.1 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA JVM CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS EIRELLI 

 

Após análise, restou evidenciado que que a impugnação tratou de interpretação 

totalmente equivocada por parte da Impugnante, vez que, como cediço, as 

disposições contidas nos subitens do 7.1.5 do instrumento convocatório são 

condições usuais e totalmente de acordo com o quanto estabelecido na legislação 

atinente aos procedimentos licitatórios, sobretudo no que se refere à contratação de 

obras. 

 

Vejamos o que dispõe os subitens b.1 e b.2 do edital: 

 

b.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo 

menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por 
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pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho 

de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

b.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo 

menos 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) 

indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

referente a execução de obras de características semelhantes 

com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade 

profissional competente, acompanhado das respectivas 

Certidões de Acervo Técnico – CAT. 

(...) 

(GRIFAMOS) 

 

Como cediço, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é uníssona quanto a 

possibilidade das exigências estabelecidas no edital ora em análise, desde que, por 

óbvio, a capacidade técnico-operacional seja exigida em face da licitante, que deverá 

comprovar, enquanto organização empresarial, sua aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação, ao tempo em que, a exigência de capacidade técnico-profissional 

tem o objetivo de demonstração da experiência do profissional indicado pela licitante 

para atuar como o seu responsável técnico. 

 

Para ratificar o entendimento quanto a possibilidade da referida exigência em face da 

empresa licitante, ao contrário do sustentado pela impugnante, forçoso trazermos à 

baila o entendimento Sumulado (nº 263) do TCU, vejamos: 

 

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 

é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.” 
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Dessa forma, com a devida vênia, nos parece que a impugnação ora em análise trata-

se de uma tentativa de protelar a realização do processo licitatório, de modo que não 

merece o acolhimento. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, com base nos princípiosinerentes ao 

processo licitatório, nas disposições da Lei nº 8.666/93 e no entendimento 

jurisprudencial do TCU, resolvem julgar IMPROCEDENTE a impugnação interposta 

pela empresa JVM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI, mantendo-

se inalterado o instrumento convocatório. 

 

Camaçari/BA, 02 de março de 2020. 

 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 
Presidente  da  

Compel  
 

Erasmo Antônio 
Rodrigues 

Santos 
 

Apoio 
 

Manoel Luiz Costa 
Rodrigues  

 
Apoio  
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Oliveira 
 

Apoio  
 

 
 
 

José  Múcio  
Jarjor Montenegro 

 
Apoio 

Manoel  Alves  
Carneiro 

 
Apoio 

 

 

 

 

 


