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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a Complementação de execução de 

pavimentação e requalificação de vias públicas (Av. Jorge Amado) do programa de mobilidade urbana, 

no município de Camaçari - Bahia (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 18/03/2019 

RECORRENTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura dos envelopes de habilitação se dará em 18/03/2019. O art. 41, §2º da Lei 8.666/93 determina 

que o direito do licitante de impugnar os termos do edital subsiste até o segundo 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 14/03/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra as exigências do edital que se referem a exigência de reciclagem, aduz 

que o edital não explicita qual será o trecho de execução da obra, e proíbe a formação de consórcios e a 

soma de mais de um atestado.  

DO PEDIDO 

“(...) a impugnante solicita a suspensão do processo para os ajustes do edital e dos projetos”. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante:  
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RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R) alega que o item 3 da parcela de relevância “reciclagem de base 

com incorporação” é um excesso de rigor do edital, pois tal parcela não é relevante para a execução da 

obra, tendo em vista que o objeto do certame é pavimentação e requalificação de vias. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: A reciclagem com incorporação é um serviço de restauração rodoviária 

que possibilita a reutilização de materiais de pavimento degradado. A carência de normas e procedimentos 

nacionais acerca desta técnica implica na adoção dos mais variados critérios nos projetos que a 

contemplam, o que acaba por comprometer a qualidade da sua execução. Dada esta circunstância, há uma 

diversificada utilização de diferentes métodos e critérios nos projetos, e admitir à contratação um 

construtor que não comprove a expertise neste item na forma exigida pelo edital, pode representar 

comprometimento da execução do projeto. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (2R) alega que o órgão tirou dessa concorrência a possibilidade de se 

fazer consórcios. Aduz que muitas empresas de construção civil corriqueiramente não fazem instalações 

de manilhas, por exemplo e que no fato em questão uma solução para que a Administração Pública 

obtenha propostas mais vantajosas seria permitir por exemplo um consórcio e que ao ser vetado, anula-

se a possibilidade de economia aos cofres públicos.    

DECISÃO FUNDAMENTADA: Quanto à vedação de participação de empresas consorciadas, é o 

entendimento do Tribunal de Contas da União, no voto constante do Acórdão nº 1.165/12, Plenário, do 

Rel. Min. Raimundo Carreiro, D.O.U de 18/05/2012, que se trata de uma decisão de caráter discricionário 

e o juízo acerca da admissão ou não de empresas consorciadas na licitação deverá ser realizado em cada 

caso concreto. Portanto, vedar a participação de consórcios não constitui, por si só, restrição à participação 

e consequente restrição ao caráter competitivo da licitação.  

Assim, ao optar pela vedação, julgou-se que tal medida favorecerá a boa condução desta licitação e atende 

ao interesse público almejado, especialmente no critério de gestão de contratos e economicidade e 

racionalidade de atuação na fase de execução contratual, considerando as várias Unidades envolvidas no 

objeto da licitação. Aliás, a discricionariedade administrativa é conferida no próprio texto legal, no art. 

33, da Lei nº 8.666/93: “quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas:...”. Veja-se que a faculdade se encontra na expressão “quando 

permitida”.  

Sobre a discricionariedade, Maria Sylvia Zanella Di Pietro1 leciona que: 
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"o poder é discricionário quando seu regramento não atinge a todos os aspectos 

da atuação administrativa, deixando a lei certa margem de liberdade de decisão 

para a Administração, que, diante do caso concreto o administrador poderá 

optar por uma dentre as várias soluções possíveis, segundo os critérios de 

conveniência e oportunidade, respeitando sempre os limites traçados pela lei. 

Assim, a discricionariedade é a liberdade de ação exercida nos limites da lei." 

Desta forma, não tem procedência a alegação da Impugnante. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (3R) alega que a legislação vigente permite o somatório de até 06 

atestados, tanto é assim, que esta nobre comissão retificou o edital da CP 12/2018, por proibir o 

somatório de atestados e a formação de consórcios.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Sabemos que a vedação ao somatório de atestados, para o fim de 

comprovação da capacidade técnico-operacional, deve estar restrita aos casos em que o aumento de 

quantitativos acarretarem incontestavelmente o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma 

desproporção entre quantidades e prazos de execução capazes de exigir maior capacidade operativa e 

gerencial da licitante e ensejar potencial comprometimento da qualidade ou da finalidade almejada na 

contratação, devendo a restrição ser justificada e detalhada no respectivo processo administrativo, o que 

é o caso dos autos.  

A continuidade da obra localizada na Avenida Jorge Amado exige diversos itens de complexidade e 

apresenta necessidades rigorosas na questão da qualificação técnica para adequada finalização da obra em 

comento. Os serviços de parte da via encontram-se em andamento, o que torna complexa a contratação 

dos quantitativos complementares, que são objeto deste processo. Somado a isto, tem-se a necessidade 

premente de conclusão da obra para a comunidade, devido à posição central da via para o tráfego e acesso 

ao Município. A execução do trecho licitado requer habilidades técnicas que devem ser concomitantes, 

não sendo possível tal comprovação mediante somatório de atestados distintos.  

A fixação dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, foram fixados devido ao, 

estabelecido máximo de 50% dos quantitativos de maior relevância tendo como escolha a referência 

técnica e financeira.     

A própria Constituição Federal preconiza a exigência de qualificação técnica necessária para salvaguardar 

o cumprimento das obrigações de forma a cumprir o que prescreve o art. 37 da Constituição Federal e o 
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art. 3º da Lei nº 8.666/1993, ressalvados os casos especificados na legislação e assegurando a igualdade 

de condições a todos os concorrentes, solicitando as exigências de atestados de capacidade técnico-

operacional aos mínimos que garantam a qualificação técnica das empresas para a execução dos 

respectivos empreendimentos:  

"Art. 3º Lei 8666/93: A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhe são correlatos”. (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de 

Licitações e Contratos Administrativos. 4ª Edição. Editora Fórum. Belo 

Horizonte. Página28. Ano 2012)”. 

As condições de habilitação são definidas na Lei 8666/93 em seu Art. 30, ao ponto que apresenta 

taxativamente as condições nas quais a Administração Pública poderá utilizar-se nos procedimentos de 

contratação.  

Neste sentido, foram descritas no instrumento convocatório as condições legais, as quais são as 

estritamente necessárias para que o Contrato seja firmado com empresa que possua condições técnicas de 

executar os serviços.  

Os percentuais exigidos – 50% (cinquenta por cento) vão ao encontro das diretrizes da Corte de Contas 

da União, a qual em diversos julgados apresentou que tal percentual pode ser utilizado a fim que as 

empresas comprovem que executaram os serviços compatíveis com o objeto da licitação, como exemplos:  

“9.1.2.1.2. em relação à fixação dos quantitativos mínimos já executados, 

não estabeleça percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos 

itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos 

excepcionais, cujas justificativas para tal extrapolação deverão estar 

tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatório, previamente ao 

lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e seus anexos, em 

observância ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal; inciso I do 
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§ 1º do art. 3º e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93;” (Acórdão-1284/03-

Plenário)  

“7. É vedado o estabelecimento de percentuais mínimos acima de 50% 

dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, para 

fins de comprovação da qualificação técnica dos licitantes, salvo em 

casos excepcionais, devidamente justificados no processo administrativo 

relativo à licitação, previamente à publicação do respectivo edital, ou no 

próprio edital e em seus anexos.” (Acórdão TCU 2099/2009-Plenário)  

“18. O entendimento do TCU sobre o assunto foi firmado na Súmula 

263/2011, cujo enunciado é reproduzido a seguir: 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.  

19. Minudenciando o que poderia ser considerado “experiência anterior” 

para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, 

pronunciou-se assim o Relator do Acórdão 2.088/2004–TCU–Plenário, 

de 15/12/2004, no Voto condutor da decisão: Não existe óbice à 

exigência de comprovação de experiência anterior na ordem de 60% dos 

serviços licitados, se plenamente evidenciada sua necessidade e 

adequação. Esse é entendimento consubstanciado no Acórdão 1284/2003 

- Plenário - TCU de que fui Relator: percentuais acima de 50% são 

admitidos apenas em casos excepcionais, desde que devidamente 

justificados previamente à licitação ou no edital e seus anexos. (grifou-

se)” (Acórdão 1469- 2012-Plenário)  

Neste último, observa-se ainda a possibilidade de utilização de percentual acima do questionado e 

constante do procedimento – 50% –, o que não veio ao caso ao administrador ao elaborar as condições de 

habilitação. 
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RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (4R) alega que o edital não discrimina exatamente qual o trecho de 

execução da obra de pavimentação e requalificação, de modo que, a simples leitura do edital indica 

apenas que a obra deverá ser realizada dentro de uma obra já em execução em outro certame.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: a extensão da obra está precisamente indicada no projeto executivo de 

engenharia, constante do Anexo I do Edital, executado pela empresa Prisma Consultoria e Engenharia 

Ltda., conforme contrato nº 0126/2017, firmado com o Município, disponibilizado no Portal de Compras, 

bastando atenta verificação do instrumento convocatório para sua compreensão. 

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 PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 15 de março de 2019.  

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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