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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 – COMPEL 

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

conservação e manutenção integrada nos mercados comerciais do Município de Camaçari, 

sendo eles: Centro Comercial de Camaçari, Mercado da Nova Vitória, Costa Pinto, Mercado 

da Gleba E, Mercado de Parafuso, Mercado de Monte Gordo e Mercado de Barra de Pojuca 

(conforme projeto e demais peças que compõem o Edital). 

DATA DE ABERTURA: 21/03/2019 

RECORRENTE: PACIFIC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A sessão de abertura  se dará em 21/03/2019. 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 (no caso em tela, envelopes de 

propostas de preço, haja vista a inversão de fases promovida pela Lei Municipal 803/2007). 

Assim, é tempestiva a Impugnação em análise em face do seu protocolo em 18/03/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra o edital alegando ser obrigação do órgão licitante o 

fornecimento dos projetos executivos, planilha de preço, cronograma físico financeiro 

individualizado de cada instalação.  

 

DO  PEDIDO 

“Que a administração da Prefeitura de Camaçari forneça os projetos executivos e planilha de 

preço e cronograma físico financeiro, individualizada de cada instalação, desde quando já 
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estão edificadas, dos mercados comerciais: Centro Comercial de Camaçari, Mercado da Nova 

Vitória, Costa Pinto, Mercado da Gleba E, Mercado de Parafuso, Mercado de Monte Gordo e 

Mercado Barra de Pojuca. No sentido de cada licitante tenha condições de ofertar proposta 

precisa e módica.” 

DO JULGAMENTO  

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

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R) alega que a definição do projeto básico item “IX – 

Anexo”, em seu subitem “anexo I – Projeto básico (planilha de preço)” é carente de conteúdo 

técnico que não permite ter a ideia da manutenção aludida, tendo sido resumidas as 

informações sem conteúdo técnico, como memorial descritivo e projetos das diversas 

instalações dos mercados comerciais e planilhas de preços individualizadas.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: em resposta aos argumentos da Impugnação a área técnica 

responsável respondeu o seguinte: 

O contrato de prestação de serviços tem como objeto todo e qualquer serviço prestado pela 

Administração Pública, quer seja para atender as necessidades da população, quer seja para o 

atendimento das necessidades da própria Administração Pública. Incluem-se nessa categoria os 

contratos de prestação de serviços cujos objetos terão sua execução preferencialmente de forma 

indireta, tais como os de conservação, limpeza, transportes, manutenção de prédios, de 

equipamentos, instalações entre outros. 

Ao realizarmos a manutenção de um prédio, estaremos, então, procurando mantê-lo em bom 

estado de operação. Qual a diferença, então, entre a reforma e a manutenção predial? É uma 

diferença muito sutil, muito mais afeita ao rigor terminológico acima mencionado. A reforma 

objetiva alterar partes de uma edificação; a manutenção, por sua vez, objetiva alterar 

partes que não estão funcionando adequadamente, fazendo-as retornar ao pleno 

funcionamento, logo sem alterações no layout e nas estruturas das edificações e 

consequentemente a não obrigatoriedade dos projetos executivos. 
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Os serviços constantes da Planilha Orçamentária MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS 

MERCADOS COMERCIAIS, possibilitarão a execução de tais serviços e consequentemente 

o pleno funcionamento das partes, sem modificações significativas e autônomas nos imóveis 

municipais.  

O Projeto Básico nº 31 (Manutenção Integrada dos Mercados Municipais), tem como objetivo 

principal à realização de Serviços de Engenharia uma vez que as principais atividades são: 

Demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparo, adaptação etc, o 

que estar em conformidade com a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1996 e a Lei 

Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Esses serviços garantiram o adequado 

funcionamento das instalações e a conservação das edificações.  

Convém que se tenha em mente, desde logo, que o objeto a ser licitado refere-se a serviços de 

engenharia, segundo a conceituação doutrinária que assim classifica as atividades do ramo nas 

quais o emprego de mão-de-obra e equipamentos prepondera sobre a aplicação técnica. 

Diante do exposto podemos afirmar que o Contrato Administrativo para prestação de Serviços 

de Manutenção de Prédios, Equipamentos e Instalações deverão ser enquadrados como 

Serviços de Engenharia e não Obras de Engenharia. 

Daí concluímos que por se tratar de Serviços de Engenharia, como troca de lâmpadas, 

reatores, portas, bacias sanitárias etc… itens  comuns em todas as unidades, não existirá a 

necessidade de planilhas e cronogramas físico-financeiro específicos para cada prédio para a 

realização dos serviços constantes no projeto básico. A elaboração de planilhas orçamentárias 

individuais para cada mercado comercial ou de qualquer outra edificação se tornar necessária e 

imprescindível quando se tratar de reformas e ampliações onde ocorrerá mudanças em parte das 

edificações. Essas alterações seriam singulares para cada prédio que apresentam especificações 

diferentes, dimensões variadas e concepções arquitetônicas diversificadas. Conforme o próprio 

IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditória de Obras Públicas esse conjunto de elementos 

técnicos se farão necessários quando da caracterização da obra a ser executada. 
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É importante salientar que os quantitativos encontrados para a elaboração da Planilha 

Orçamentária foram resultantes de levantamentos de campo, memoriais de cálculo de contratos 

anteriores e atual, sofrendo um tratamento matemático e estatístico para projeções futuras. Não 

se pode esquecer que alguns serviços  não tem como ser previstos e quantificados, já que 

podem ocorrer eventualidades ao longo do contrato. 

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 PACIFIC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 20 de março de 2018.  
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