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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

 

À 

COMPEL 

Att. Comissão Permanente de Licitação – Núcleo de Análise 

Ref.: 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Manutenção e Conservação de Pavimentação 

Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) e CBUF (Concreto Betuminoso 

Usinado à Frio), com Tapa Buraco na Sede e Costa do Município de Camaçari, Bahia. 

DA ALEGAÇÃO 

Anexo 01. 

DA ANÁLISE 

Dos pedidos: 

a) Excluir a restriçãoque limita a adjudicação de empresas um lote por licitante; 

O procedimento licitatório publicado pela Prefeitura Municipal de Camaçari tem o total objetivo 

de  assegurar igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com a 

Administração Pública. É disciplinada pela Lei 8.666/1993 e estabelece critérios objetivos de 

seleção das propostas de contratação mais vantajosas ao interesse público. O princípio da 

eficiência cumpre importante papel quando se fala em julgamento das propostas, eis que a 

finalidade buscada pela administração é a proposta mais vantajosa à conveniências públicas. 

Todavia, em alguns casos evidencia-se a ineficiência deste tipo de licitação como, por exemplo, 

quando a qualidade técnica faz-se relevante., pois mesmo sendo fator favorável economicamente, a 

qualidade técnica pode ser ineficiente. 

É o que leciona Justen Filho quando reconhece ser incorreto que a licitação de menor preço é 

adequada para os casos em que a qualidade técnica é irrelevante. Declara dever haver qualidade 

técnica, pois é indispensável à satisfação do interesse publico. 

b) Compel 

c) Compel 

d) Descordamos do questionamento do licitante, uma vez que estamos contratando a 

prestação do serviço e não a de fornecimento de material, a informação pode assim ser 

ratificada visualizando os parametros da composição de BDI utilizada. 

 

Leon Franco 

Secretaria de Infraestrutura 


