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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 0035/2019 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para realizar a Estruturação do 

Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação de Docentes do segmento da 

Educação Infantil a fim de atender a Rede Municipal da Secretaria da Educação do 

Município de Camaçari-BA. 

 

DATA DE ABERTURA: 04/02/2020 

IMPUGNANTE: MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa  MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI apresentou impugnação no dia 31/01/2020. 

 

Dessa forma, nos termos do item 11.2 do edital e do art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93, a 

impugnação apresentada pela referida empresa foi tempestiva. 

 

Sem mais, segue abaixo o posicionamento deste(a) Presidente  e Membros, após 

manifestação da área técnica competente. 

 

DO PEDIDO 

 

a. Retificação do edital licitatório para previsão de prazo de 3 (três) dias úteis 

para julgamento de impugnações dirigidas em face ao edital publicado, com a 

devida suspensão da sessão de abertura; 

  

b. O deferimento da anulação da Concorrência nº 0035/2019, para que sejam 

realizadas as adequações legais  e técnicas apresentadas pela Impugnante, 

sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei 8666/93. 
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DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E JULGAMENTO 

 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (1R) Ocorre que, na elaboração do Edital, optaram pela 

omissão quanto ao prazo para realização de julgamento e reposta, deixando em 

suspense sobre o prazo obrigatório a ser apresentada as decisões quanto aos pontos 

impugnados.  

 

DECISÃO FUNDAMENTADA:  Divergente do que alega a impugnante o instrumento 

convocatório atende a todos os requisitos estabelecidos na Lei 8666/93, no que tange 

aos prazos previstos no art.41 §1º e § 2º da referida norma jurídica vejamos o que 

estabelece  o item 11 do instrumento convocatório: 

 

11. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

11.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 

05 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em 

conformidade com o § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93. 

 
11.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada 

até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em 

conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93. 

 
....... 

 

Deste modo, fica claro que o instrumento convocatório não é omisso quanto aos 

prazos para julgamento e reposta das possíveis impugnações já que o instrumento 

convocatório faz menção aos dispositivos legais que discorrem acerca do tema. 

 

Por esta razão, improcedente a alegação da Impugnante. 

 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (2R) Alega que, a Concorrência 0035/2019 almeja a  

contratação de Empresa Especializada para realizar a Estruturação do Sistema 

Próprio de Ensino Municipal e Formação de Docentes, do segmento da Educação 

Infantil a fim de atender a Rede Municipal da Secretaria da Educação do Município de 

Camaçari – BA, conforme Anexo I – Termo de Referência, do instrumento 

convocatório entretanto no mesmo Anexo I verifica – se no item 2 justificativa da 

contratação: 
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... esta SEDUC promoverá a contratação de instituição qualificada para estruturação do Sistema 

Próprio de Ensino Municipal e Formação de Docentes, para o segmento da Educação Infantil, 

considerando que, o fortalecimento do atendimento ao segmento da Educação Infantil e Pré-

Escola, tanto perpassa pela reestruturação dos espaços escolares, requalificando a 

infraestrutura física de nossas unidades, bem assim como, fortalecendo institucionalmente esse 

segmento, reestruturando os referenciais curriculares, à luz da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC)... 

 

Nessa eira, é compreensível que a execução de serviços reestruturação dos espaços 

escolares e requalificação da infraestrutura física das unidades alcançam 

indiscutivelmente à área de Engenharia Civil.  

  

DECISÃO FUNDAMENTADA:  

A Área Técnica requisitante manifestou se acerca do pleito, vejamos:  

“A impugnante alega “grosseiro equívoco” ao prevê execução de serviços incompatíveis entre 

o objeto da licitação e o termo de referência do instrumento convocatório. No entanto, onde ela enxerga 

“equívoco”, percebemos relativa dificuldade de interpretação do texto, quando não dizer do instrumento 

em lide. Vamos a análise do fragmento da justificativa, objeto da querela: 

“Nesse sentido, visando qualificar o atendimento a essa parcela de nossa comunidade 

escolar, esta SEDUC promoverá a contratação de instituição qualificada para 

estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação de Docentes, para o 

segmento da Educação Infantil, considerando que, o fortalecimento do atendimento 

ao segmento da Educação Infantil e Pré-Escola, tanto perpassa pela 

reestruturação dos espaços escolares, requalificando a infraestrutura física de 

nossas unidades, bem assim como, fortalecendo institucionalmente esse 

segmento, reestruturando os referenciais curriculares, à luz da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e das vocações e singularidades regionais dos territórios 

educativos, além de promover a competente e necessária formação de todos os 

profissionais, sejam docentes e não docentes (gestores, coordenadores pedagógicos, 

professores, auxiliares de creche, dentre outros), envolvidos no atendimento a essa 

clientela.” 

Ou seja, o fortalecimento institucional do segmento da Educação Infantil é assegurado quando 

os poderes públicos voltam a atenção para aspectos relacionados à: 
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- reestruturação dos espaços escolares; 

- reestruturação dos referenciais curriculares; 

Ou seja, o que a justificativa constante do Termo de Referência nos traz, é a insofismável 

consideração de que ambas as providências devem entrar no elenco de políticas públicas as serem 

desenvolvidas, visando o fortalecimento do segmento. Em tempo algum se conjectura um contrato 

polifônico, multidisciplinar que envolva serviços de “construção civil” e assessoramento pedagógico. 

Basta analisar o descritivo dos serviços e requisitos relacionados a experiência da empresa e quadro 

técnico, itens 7.1,7.2 e 7.3, que alicerçam o julgamento técnico. 

 

Por esta razão, improcedente a alegação da Impugnante. 

RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: (3R) Ainda no termo de referência, no Anexo I no seu 

item 6 (Detalhamento do Serviço), constata-se uma coerência entre os serviços 

discriminados e objeto licitado, exceto entre os serviços:  

i) Produção do Diário de Classe on line; 

m) Criação de um sistema de monitoramento da qualidade do ensino na modalidade da 

Educação Infantil. 

 

Discorra – se que, a discrepância acha - se no simples fato de os serviços detalhados 

escapam da “Estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e formação de 

docentes, invadindo ramo da Tecnologia da Informação, o qual desenvolve 

trabalho com hardware, banco de dados, software, redes, com os elementos 

previstos para a execução do contrato advindo da Concorrência 0035/2019. 

 

Seguindo a análise do Anexo I, encontra-se o Plano de Trabalho – PTA, situando 

pormenorizadamente os serviços detalhados, no item 6 do tremo de referência. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA:  

 

Pela Área Técnica requisitante foi dito que: O Detalhamento do Serviço/Produtos, 

será revisto no Termo de Referência. 

 

Dessa forma, procede a alegação da Impugnante. 
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DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Presidente e membros, 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a impugnação apresentada pela empresa MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari/BA, 18 de fevereiro de 2020. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/apoio 

 
 
 

Diego Manoel Oliveira da 
Paixão 

Membro 

 
 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Membro 

 
 
 

Michelle Silva 
Vasconcelos 

Membro 

 


