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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017 – COMPEL 

OBJETO:Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada na 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS relativos ao PROGRAMA DE 

URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO CAMAÇARI, (conforme Projeto Básico, Planilhas e 

demais anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 25/06/2019 

RECORRENTE:PLANOS ENGENHARIA LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura dos envelopes com as propostas se dará em 25/06/2019. 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 27/05/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra a exigência do item 4.2.c do edital que se refere à vedação de 

participação de empresas reunidas em consórcio.  

DO PEDIDO 

“Diante de todo o exposto, requer seja reconhecida a procedência da presente Impugnação ao 

Instrumento Convocatório, para que seja procedida a sua retificação, com a inclusão da possibilidade 

de participação de empresas reunidas em consórcio, em conformidade com o art. 33, da Lei 8.666/93, 

bem como para que haja a consequente republicação do Edital, com devolução dos prazos, nos termos 

do §4º do art. 21, da Lei 8.666/93.” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que, em que pese se tratar de ato discricionário da 

Administração Pública, a decisão pela permissão/vedação da participação de empresas em consórcio à 
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Licitação, consagrada no art. 33 da Lei 8.666/93, deve ser devidamente justificada, explicitando as 

suas razões, em atendimento aos princípios da transparência e dos atos administrativos, conforme 

entendimento pacificado no TCU, o que não ocorreu no presente caso. Aduz que da análise do Edital, 

observa-se que os serviços a serem contratados foram pautados em diversos setores de conhecimento 

da Indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção, tais como Projetos de Urbanização e 

Paisagismo, Projetos de Infraestrutura e Estudos Geotécnicos, os quais são comumente desenvolvidos 

por empresas com segmentos distintos, especializadas em cada área. Conclui afirmando que verifica-se 

ofensa direta ao princípio da motivação, segundo o qual a Administração deve indicar os fundamentos 

de fato e de direito de suas decisões. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: questionada a área técnica acerca das arguições trazidas pela 

Impugnante, foi-nos respondido, por meio do Ofício 0741/2019 – SEINFRA (anexo), o que se segue: 

 

Ao que arrematou seu posicionamento justificando o seguinte: 
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Desta forma, resta justificada a não admissão de empresas reunidas em consórcio, razão pela qual se 

indefere a impugnação apresentada. 

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 porPLANOS 

ENGENHARIA LTDA. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 18 de junho de 2019. 

 

Comissão Permanente de Licitação-COMPEL 
Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício  


