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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
 
 

PREGÃO N.º 043/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de caminhões operacionais de sucção de 
fossas sépticas e desobstrução de redes para atender as necessidades do município de 
Camaçari, conforme demanda. 
 
DATA DE ABERTURA: 07/03/2018 
 

RECORRENTE: DESTACK SERVIÇOS AMBIENTIS LTDA 
 

 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 05/03/2018 às 08h18min, a  Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 

 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não foram apresentados o 
contrato social e identidade do sócio que nos subscreve. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 24.7 do edital: 
 

24.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 
 
 

DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante DESTACK SERVIÇOS AMBIENTIS LTDA: 
 
" O Edital do referido pregão é omisso quanto ao valor estimado para contratação, sem ciência de tal 
informação, a Empresa interessada na prestação dos serviços não tem como fazer seu levantamento de 
custos afim de tomar a decisão da certeza da sua participação no processo licitatório" 
 
" ... o instrumento Edital mostra-se ausente dessa informação, levando a crer que não houve qualquer 
pesquisa de mercado para obtenção de valor médio a ser estipulado como máximo para a contratação, 
caracterizando assim a ilegalidade de um dos principais instrumentos do processo licitatório" 
 
"EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL E LICENÇA DE OPERAÇÃO EMITIDA PELO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, SEDIADO NO ESTADO DA BAHIA. O edital do 
PREGÃO  Nº 043/2018( PRESENCIAL) - COMPEL, em seu ITEM  9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, 
Alíneas e) e g) , exige que a Licitante apresente Licenças emitidas pelo Órgão Sediado no Estado da 
Bahia responsável pelo sistema de meio ambiente e recursos hídricos desse Estado, in verbis: 
 
      Item 9.2.3, Alíneas e) e g): 
     "e) Apresentar licença de operação, em nome da licitante,  
     emitida pelo INEMA" 
     g) Licença ambiental, em nome da licitante emitida pelo INEMA" 
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" Tal exigência é ILEGAL por desobediência as Lei e decisões de Órgãos Normativos da 
Federação. Voltamos a grifar: Lei 8.666/91 Art 3º..." 
 
" A Prefeitura Municipal de Camaçari através  de sua comissão central permanente de licitação- 
COMPEL, acerta plenamente em solicitar tais licenciamentos, mas ERRA quando FRUSTA o caráter 
competitivo do processo, fere a isonomia e RESTRINGE A PARTICIPAÇÃO de Empresas de outros 
Estado da Federação..." 
 
"Observa-se ainda que o Edital disponibilizado pela Comissão de Licitação fora assinado aos 21 dias do 
mês de fevereiro do ano corrente e marcado o dia da sessão para os 07 dias do mês de março do 
mesmo ano, ou seja, 14(quatorze dias) dias de prazo entre a sua assinatura e o dia da sessão. Visto 
ainda que só foi encontrada a disponibilização no site do município no dia 28/03/2018, 07(sete) dias 
antes da sessão e quatro dias úteis também da sessão. PRAZOS ESSES que impossibilitam empresas 
de outros Estados de fazerem seus Licenciamentos junto ao INEMA..."  
 
" Em face do supra informado e esclarecido, evidencia-se ilegalidade do Edital quando este exige que 
sejam apresentadas Licenças emitidas somente, e tão somente, pelo INEMA, impedindo e frustrando o 
real objetivo dado por lei as Licitações" 
 
(...) 
 
DO PEDIDO 
 

 

A impugnante requer:  
 

" Pedimos que seja revista a formalização do Edital do referido pregão, retirando-se tais exigências que 
impossibilitam a participação desta e de outras Empresas . Além da realização das cotações de 
preços para os serviços a serem contratados e que este seja disponibilizado no próprio edital, dando 
assim a real clareza a Licitação, conforme exige a Lei" 
 
 
DO JULGAMENTO 
 
 

A Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado pelo setor 

requisitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os ditames 

legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 

 

Em relação a legação de que o Edital é: " omisso quanto ao valor estimado para contratação... levando a 
crer que não houve qualquer pesquisa de mercado para obtenção de valor médio a ser estipulado como 
máximo para a contratação, caracterizando assim a ilegalidade de um dos principais instrumentos do 
processo licitatório" Está Comissão informa que o Valor Referencial fora disponibilizado no Portal de 
Compras no mesmo ambiente que se encontra o Edital e que tal alegação de que não houve pesquisa 
de mercado NÃO PROCEDE uma vez que CONSTAM TRÊS PEQUISAS DE MERCADO FEITAS PELO 
SETOR REQUSITANTE. Em tempo, informamos que o impugnante em momento nenhum solicitou vistas 
ao processo licitatório em epigrafe para validar o suposto. 
 

Em relação ao lapso temporal  da publicação do edital, bem com sua disponibilização no Portal de 
Compras deste município, esta Comissão esclarece que o mesmo fora publicado no dia 22/02/18 e que 
fora disponibilizado no mesmo dia no Portal, portanto dentro do limite imposto por lei e que não se 
responsabiliza por visualizações tardias e/ou falta de acompanhamento no Portal.   
 
Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 

encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 

foi encaminhada a área técnica da Secretaria de Infraestrutura e Habitação - SEINFRA. Pelo 

Responsável foi dito: 
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" Licença Ambiental, em nome da licitante emitida pelo INEMA" - acatamos a impugnação da empresa 

devido a recomendação conforme declaração do INEMA em anexo: 
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" Apresentar  licença  de Operação, em nome da licitante, emitida pelo INEMA" - A licença de operação, 

se refere a definição do local de descarte dos resíduos. Na declaração do INEMA a mesma refere-se ao 

" destino adequado dos resíduos, de acordo com a legislação pertinente, ficando proibida a disposição 

aleatória" 

 

"A licença de operação SERÁ OBRIGATORIA caso a empresa tenho local de sua propriedade, 

devidamente licenciado, para efetuar o descarte. No caso da licitante descartar os resíduos em 

concessionárias ou empresas que tratam desses resíduos A EMPRESA DEVE ENTREGAR UMA 

DECLARAÇÃO COM ESTA INFORMAÇÃO.  A comprovação de descarte será cobrada, diariamente, no 

relatório para a medição do serviço" 

 

 
DA DECISÃO 
 
 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 

803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 

 

 

1. Receber a petição apresentada pela empresa BAHIA DESTACK SERVIÇOS AMBIENTIS LTDA para 

julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da representação da 

empresa. 

 

 

2. Julgar PROCEDENTE EM PARTE para modificar o Termo de Referência e como conseqüência, o edital 
da licitação em epígrafe.  A data de abertura fica desde já marcada, conforme abaixo: 

 
Abertura 18/04/2018, às 09h00min 

 
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 03 de abril de 2018. 
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