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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
PREGÃO N.º 002/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de  transporte de 
passageiros, para atender às necessidades do Transporte  Social Técnico e Universitário- TSTU, destinado 
aos estudantes universitários e  de cursos técnicos residentes no Município de Camaçari, em atendimento ao 
Decreto Municipal n° 4716, de 29 de janeiro de 2009. 
 
DATA DE ABERTURA: 22/03/2017 
 
RECORRENTE: SAFIRA TURISMO LTDA ME. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 17/03/2016 às 13h27min, na Secretaria da 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 atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa. 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a empresa SAFIRA TURISMO LTDA ME alegando que: 
 
"questionar o ITEM 8.1 letra (d)... consideramos desnecessária tal exigência, pois os equipamentos e 
pessoal, necessários para a execução do serviço em questão não serão exclusivos, podendo os 
mesmos serem utilizados em outras atividades da empresa, devendo-se ai considerar que as empresas 
os utilizam além dos dias normais, conforme explicitado no Objeto do Contrato, em feriados e finais de 
semana ou ainda em outros horário que estejam vagos, sem considerar também que as diárias 
contratadas são de 190 dias e o ano possui 365 dias" 
 
"questionamos ainda a não apresentação de um modelo único, constante no edital, o que da margem 
para que os licitantes apresentem modelos diferenciados nas planilhas de BDI, causando assim 
desentendimento quanto a sua validade e insegurança jurídica.”  
 
DO PEDIDO 
 
Verifica-se que a recorrente requer a apresentação do BDI apenas “nos casos em que dentre as 
propostas apresentadas existam propostas abaixo do preço de mercado ora contido nos valores das 
planilhas anexadas ao edital, obrigando-se assim a licitante a apresentar o BDI para formação e 
composição dos valores apresentados em sua proposta, o que viria a justificar seu preço por item e 
global" 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Inicialmente, a Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no termo de referência elaborado pelo 
setor solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os 
ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa.  
 
A necessidade da apresentação do BDI nas propostas a serem apresentadas pelos licitantes, se dá de 
modo a evitar a falta de homogeneidade nas propostas e a aceitação de ofertas com BDI excessivos.  
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De acordo com a Lei de Licitações 8.666/93, será vencedora de um processo licitatório do tipo menor 
preço, a empresa que justamente apresentar o menor preço global para execução do objeto licitado, ou 
seja, a empresa poderá ser contemplada se elaborar um bom orçamento com  o menor valor global. 
Conforme procuramos mostrar, a importância da correta compreensão e utilização desse instrumento, 
que é uma condição indispensável para a exeqüibilidade de um certame, portanto a utilização deste 
assenta-se sobre a legislação vigente.  

 
Evidencia-se que, o fato de a Administração exigir a documentação do Anexo II, exigência "C" do Edital, 
não atenta contra os Princípios da Razoabilidade e da Igualdade conforme alegado pelo Impugnante. 
Haja vista que é Razoável fazer esta exigência para êxito do certame, visando com isso cercar a 
Administração de toda a segurança na contratação da licitante vencedora. A exigência impugnada não 
se mostra desarrazoada ou excessiva, principalmente se ponderando que o objeto da licitação é a 
prestação de serviços de transporte de passageiros. Os danos relativos a uma eventual situação de 
fraude ou até mesmo a falta de exeqüibilidade para a realização dos roteiros, nos prazos e quantidades 
planejadas podem acarretar prejuízos irreversíveis para a Administração Pública Municipal. 
 
Por sua vez, o Edital dá condição de igualdade a todos os participantes haja vista que este documento é 
passível de elaboração dos licitantes que habitualmente prestam esse tipo de serviço. Ademais, por 
entendermos existir no mercado empresas plenamente capazes de atender ao ato convocatório, o qual 
não inviabiliza em nada a plena competitividade e a agilidade do Pregão.  
 
Em tempo, acerca do quantitativo do período das diárias, como explicito no Edital será o período de 190 
dias, a saber, que de modo algum a unidade de fornecimento do edital está equivocada, pois o período 
de 190 dias trata-se dos dias úteis no ano, levando em consideração a semestralidade das aulas, bem 
como o período de recesso das instituições. Ficando claro que tanto período quanto a unidade de 
fornecimento estão correlatos. 
 
Importante salientar que o Edital disponibilizou os itens e os aspectos para a confecção da planilha de 
composição de custos, conforme Anexo XI, bem como uma sugestão de modelo de planilha  para 
preenchimento da mesma.  
 
DA DECISÃO 
 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, informa que diante da prerrogativa da 
Autotutela da Administração Pública, decide por rejeitar o ponto impugnado, mantendo-se como 
obrigatória a exigência contida no item 8.1, alínea “d”, do instrumento convocatório, visando assim a 
obtenção da melhor proposta para a Administração, a que satisfará o interesse público objetivado. 
Mantém inalterada a data de realização da sessão que ocorrerá dia 22/03/2017 às 09h00min. 
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 17 de março de 2017. 
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