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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 024/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a manutenção e Conservação de 
Pavimentação Asfálticaem CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) e CBUF 
(Concreto Betuminoso Usinado à Frio), com Tapa Buraco na Sede eCosta do Município de 
Camaçari, Bahia. (conforme projeto e demais peças que compõem o Edital). 

DATA DE ABERTURA: 06/11/2019 

IMPUGNANTE: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA SOARES 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura dos envelopes de habilitação se dará em 06/11/2019. O art. 41, §1º da Lei 8.666/93 

determina que o direito do cidadão de impugnar os termos do edital subsiste até o quinto dia útil 

que antecede a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência. Assim, é tempestiva a 

Impugnação em análise em face do seu protocolo em 30/10/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra as exigências dos itens4.1, 7.1, 11.2.1.1 do edital que 

estabelecem a proibição de um licitante adjudicar mais de um lote; bem como contra a 

exigência do item 7.3 subitens “b” a “f”, que exigem apresentação de planilhas em meio digital. 

Por fim, impugna a ausência de previsão na planilha orçamentária do transporte de agregados e 

transporte de CAP. 

DO PEDIDO 

“(...)requer que a presente IMPUGNAÇÃO seja recebida, processada e julgada procedente no 

prazo legal (...)” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 
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RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que os itens 4.1, 7.1 e 11.2.1 do edital definem que 

será adjudicado apenas um lote por licitante, mas que por ser a licitação do tipo menor preço 

por lote, a limitação do numero de lotes a ser adjudicado por empresa frustra a obtenção da 

proposta mais vantajosa para a administração pública.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: consultada a área técnica, foi-nos respondido pela SEINFRA 

o que se segue: 

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. 

Desta forma, razão não assiste à Impugnante quanto a este argumento. 

 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (2R)alega que os subitens “b” a “f” do item 7.3 exigem 

apresentação de planilhas em meio digital (CD-r/DVD), mas no seu entender as mídias CD-r e 

DVD são de tecnologia já ultrapassada, razão pela qual os computadores mais recentes sequer 

têm dispositivos (hardware) de leitura, quanto mais de gravação dessas mídias, o que pode 

dificultar o cumprimento de tais exigências por licitantes interessados em participar do 

certame, devendo, portanto, ser entregues em pen drive.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: A exigência do item 7.3 é apresentação em qualquer mídia 

digital. A menção a CD-r/DVD é exemplificativa e se dá a título de sugestão em razão do fato 

de que as mídias do tipo CD/DVD são as mais comumente protegidas contra gravações e as que 

menos se apresentam corrompidas ou com problemas de reparos quando inicializadas em 

computadores dos mais diversos tipos, além de poderem ser mais facilmente identificadas em 

seu exterior. Evidentemente, se o licitante comparecer com qualquer outro tipo de mídia digital 

poderá ser admitido a prosseguir no certame, desde que os arquivos digitais encaminhados 

estejam protegidos contra gravação, desde que a unidade móvel não apresente necessidade de 

qualquer reparo e nem esteja corrompida e desde que haja identificação externa do licitante que 

a apresenta. 
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Isto posto, não assiste ao Impugnante razão de impugnação, se tratando seu argumento de 

interpretação equivocada do dispositivo editalício.  

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (3R) alega que da planilha orçamentária que acompanha o 

edital verifica-se a ausência de transporte de agregados e transporte de CAP. Aduz que por se 

tratar de serviço inerente à execução do objeto licitado, haveria de estar contemplado nas 

planilhas, tanto do Lote 1, quanto do Lote 2, com dimensionamento e preço unitário orçado 

pela Prefeitura.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: consultada a área técnica, foi-nos respondido pela SEINFRA 

o que se segue: 

Discordamos 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 parâmetros da composição de BDI utilizada. 

Desta forma, razão não assiste à Impugnante quanto a este argumento. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina 

e nos dispositivos da lei 8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada por RICARDO AUGUSTO DE SOUZA SOARES 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari/BA, 04 de novembro de 2019. 

 
 
Manoel Alves Carneiro 
Presidente em exercício  

 


