
 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONCORRÊNCIA n° 008/2017 – R E E D I Ç Ã O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00594.11.07.611.2017 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços na manutenção 
preventiva, corretiva e adequações em Unidades Escolares, CIEI’s e Creches da Rede Municipal 
de Ensino de Camaçari – Ba. 

 
DATA, HORA E LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
             Data: 06 /02 /2018 – 09:00 hs. 

 

 

ANÁLISE  E  JULGAMENTO  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS  TERMOS  DO  EDITAL 
 

 

EMPRESA  INTERESSADA: Construções e Transportes  GS2  Ltda. 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

No dia 12/01/2018, às 16h08min, a empresa Construções e Transportes  GS2 Ltda protocolou 

na recepção da CMP, as razões de sua impugnação aos termos do Edital. Portanto, considerado 

tempestivo, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

DAS RAZÕES 
 
Estão Transcritas e elencadas abaixo. 

 

PRELIMINARMENTE 

 

Em preliminar, o Presidente da Comissão, ressalta que a ora Recorrente atendeu ao pressuposto para 

que se proceda a análise do mérito de sua  Impugnação  na esfera  Administrativa, em conformidade com 

previsto em Lei e nas regras Editalícias. 

 

 

DA  TRANSCRIÇÃO  E  NARRATIVA  DOS  FATOS 

 

A empresa “impugnante”  Construções e Transportes  GS2  Ltda alega que: 

 
O Ato convocatório em seu item 9.2 reza que o Edital poderá ser impugnado  até 02 (dois) dias úteis 
antes  da data ........ 
 
De se notar que o Edital segue o preceito legal norteador da Concorrência, o que já de inicio, demonstra 
que a empresa requerente, como sempre.................................................................................................... 

 
Como a data de abertura da sessão está marcada para o dia 05/02/2018, é possível concluir pela 
tempestividade  do ....................................................... 
 
Reza o item mencionado: 9.2 – em se tratando de licitante, a impugnação ao presente Edital deverá ser 
protocolada até ...................................................................... 
 
Saliente-se que, no mesmo sentido, dispõe a Lei de Licitações e contratos – Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, expressando no caput do art. 41................................................ 
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Segundo o parágrafo 1º e 2º do referido artigo, detém legitimidade para impugnar editais, o cidadão e o 
interessado em participar dos .................................................................. 
 
Paragrafo 2º do art. 41 da  LLC, ipsis  verbis “ art. 41....(......) 
 
Parágrafo 2º - Decairá do direito de impugnar aos termos do Edital de Licitação perante.......................... 
 
Conforme dita melhor doutrina, acaso a impugnação seja aceita pela autoridade que  subscreveu  o 
Edital, o impugnante permanecerá na licitação sem......................................... 
 
De igual forma, o fato da impugnação ao Edital ser aceita pelo PREGOEIRO não implica 
necessariamente a anulação do certame...................................................................................................e, 
assim sendo, entendemos que o PREGOEIRO poderá simplesmente desconsiderar 
tais........................................................................... 
 
Portanto, como protocolado em data hábil,  observados os prazos descritos, afigura-se tempestividade 
da presente solicitação de providências. 
 
 

I I – DO ITEM  7  DA  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA  
 

 O ITEM ATACADO PRESCREVE:  
 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA  ou   no  Conselho de Arquitetura e urbanismo - CAU........................................... 

 
a-1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma......................................... 
(.......) 
c-1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um ) atestado em nome da 

Licitante, fornecido por pessoa............................................................................................................ 
(.......) 

 

De acordo com parágrafo 1º inciso I do art. 3 da Lei nr. 8.666/93, é vedado aos agentes públicos: 
 

 I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos autos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometem, restrinjam ou frustem .................................. 

 
Ora, na medida que o ítem do Edital está a exigir que atestados de qualificação técnica em nome da 
Licitante, bem como, exigir a sua respectiva inscrição juntos aos 
................................................................................................. 

 

Com efeito, determina o Estatuto Federal Licitatório que:  
 

 Art. 30 – A documentação relativa a qualificação técnica limitar-se-á: 
 

  I - ......(.............) 
 

II – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, .................................................................................. 

 

Paragrafo 1º - a comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso de licitações 

pertinentes a obras e serviços, será feita............................................................................................. 
 

I – capacitação técnico profissional -  comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou....................................................... 

 

II – (v e t a d o ) 
a) (v e t a d o ) 
b) (v e t a d  o) 
 
Logo, verifica-se que o Legislador somente quis vincular a comprovação da idoneidade da empresa e sua 
capacidade profissionais mediante a capacitação técnico profissional.......................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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Em abono dessa matriz, também se manifestou o Egrégio Tribunal de Contas da União.............................. 
 “Habilitação – qualificação técnica – capacidade técnico-profissional, capacitação técnico 

operacional........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................”  

 
Notadamente na decisão nr 767/98 a Corte de Contas Federal, consignou que a Lei de licitações  “ não 
proíbe o estabelecimento de requisitos de capacitação técnico operacional...................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 

 
Por fim, o artigo 30 paragrafo 5º da Lei nr. 8.666/93, prescreve:  

 

 
 Parágrafo 5º - é vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações ................... 
 

Portanto, não havendo na Lei nr 8.666/93 comando normativo que possibilite a vinculação, ou melhor, a 
restrição  do carácter competitivo do certame................................................................................................... 
 
Sob o mesmo prisma se encontra a obrigatoriedade de registro da Licitante junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA  ou  no ........................................................................................................ 
 
Logo, pugna a empresa IMPUGNANTE pela exclusão da exigência contida no item  8.2.4 alíena “A”  e  C-1  
do   Edital, no sentido de se excluir a exigência de registro junto aos ................................................................ 
 
 
 

DOS  PRINCIPIOS  NORTEADORES: 

 

 

Como forma de simplificar a questão, trazemos a baila alguns principios que devem nortear todo o processo 

licitatório, os quais se destacam: 

 

 

 Principios da legalidade -  a licitação objetiva a garantia a observância do principio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais  vantajosa para a ............................................................................... 

   ............................................................................................................................. ............................................... 

 

Principios da Isonomia (igualdade) – significa dar tratamento igual a todos os interessados na licitação. É 

condição essencial para garantir a competição em ............................................................................ ............... 

 

Principios da Impessoalidade – esse principio obriga a administração a observar nas suas decisões, critérios 

objetivos previamente estabelecidos.......................................................................................... ......................... 

 

Principio da moralidade e da probidade administrativa – a conduta dos  licitantes e dos agentes públicos, 

tem de ser, além de licita, compatível com a moral e ........................................................................ ................ 

 

Principios da Publicidade – qualquer interessado deve ter as licitações públicas e seu controle, mediante 

divulgação dos atos praticados pelos seus.................................................................................... ...................... 

 

Principios da vinculação ao instrumento convocatório – no ato convocatório constam todas as normas e 

critérios aplicáveis à licitação. É por meio dele que ..........................................................................................  
 

Principios do julgamento objetivo – esse principio significa que o  administrador deve observar critérios 

objetivos definidos no ato  convocatório..................................................................................... ...................... 
 

Principio da celeridade -  este principio, consagrado pela Lei nr. 10.520 de 2002, como um dos norteadores 

de licitações na modalidade de PREGÃO,  busca  simplificar ......................................................................... 
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DO  PEDIDO:  
 

Em face ao exposto e tendo na devida conta que diversas são as nulidades encontradas na condução do 

certame, por conseguinte, violados princípios normativos essenciais à 

efetiva.......................................................................................................................................... 

...................................................., requer-se o provimento do presente RECURSO, com efeito para: 
 

 - Seja suspenso o presente PREGÃO PRESENCIAL, até que haja decisão definitiva a respeito da 

presente impugnação, sob pena de cerceamento do direito a ampla .............................................................. 

 

-  Seja proferida a decisão sobre a presente impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, fulcro no art. 

12 do Decreto 3.555/;2000.............................................................................................................................. 

 

- Excluir a exigência contida no subitem 8.2.4 aliena “A” e “c-1” do Edital, no  sentido de se excluir a 

exigência de registro junto ao Conselho de .................................................................................................... 

   ............................................................................................................................. ............................................ 

 

- Determinar a republicação do Edital, devidamente corrigido, reabrindo-se o prazo  inicialmente previsto, 

conforme  parágrafo 4º da Lei nr. 8.666/93, com fulcro no artigo 12 parágrafo  2º do DECRETO 

3.555/2000........................................................................................................................................................ 

 

 

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que  a  PREGOEIRA 
reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir 
à autoridade superior em consonância com  o previsto no parágrafo 4º do art. 109 da lei 
8.666/93,  comunicando-se aos  demais licitantes, para as devidas impugnações, se 
assim o desejaram, conforme previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo do estatuto. 
 

 

Nestes Termos, 

 

 

Pede Deferimento. 

 

FIM   DA  TRANSCRIÇÃO  DO PEDIDO  DE  IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

=================================================================================== 

 

 

 

 

 

DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 

 

 

Antes de adentrar no julgamento do mérito, faz-se necessário mencionar  e salientar  que a empresa  

IMPUGNANTE  e aqui denominada de “Pretensa Licitante”,  ao elaborar a peça que compõe a sua 

impugnação, desconhece completamente a Lei que rege as licitações na modalidade “Concorrência”, 

pois, relata, menciona e cita o tempo todo, artigos e parágrafos da Lei nr. 10.520 e do Decreto 3.555; 

além mencionar e citar a modalidade de “PREGÕES”  e dirigir-se  a  “PREGOEIRA”; no entanto, seu 

pedido foi recebido e será analisado e julgado dentro das regras e exigências contidas na Lei Municipal 

nr. 803, Decreto 123 e Lei Federal  nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
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EMPRESA : Construções e Transportes  GS2 Ltda 

 
DA  ANÁLISE DOS  FATOS: 
 
Tendo conhecimento dos fatos relatados, bem como, do seu pedido e de suas alegações, temos a arguir:  
 
 

Das às exigências contidas do subitem 8.2.4 “qualificação Técnica” – alíneas “a”   e  “c-1”  do  Edital. 
 
A Concorrência Pública nr. 008/2017 “reeditada”, cujo objeto é a Contratação de empresa de 
engenharia para execução das obras e serviços na manutenção preventiva, corretiva e adequações em 
Unidades Escolares, CIEI’s e Creches da Rede Municipal de Ensino de Camaçari – Ba. 
 
 

Base Legal -  as regras contidas no Edital da referida Concorrência, foram inseridas com base na Lei 
Municipal nr. 803 e respaldada na Lei Federal nr. 8.666/93, bem como, no Projeto Básico e  
nas planilhas  formuladas pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio; 

 
E, neste caso especifico, por se tratar de Concorrência de Obras e Serviços de Engenharia,  faz-se 
necessário as  exigências contidas no subitem 8.2.4 “qualificação Técnica” – alíneas “a”   e  “c-1”: -  
vejamos  abaixo:  
 
 
8.2.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  -  alínea “a” 

 
a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA  ou  no  Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da 

Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com 
indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação. 
a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que 

inabilitará todas as envolvidas. 
 

Apresentação de atestado de capacidade:  alínea “c-1” 
 

c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome 
da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das 
respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT, suficientes para comprovar a aptidão do 
licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação 
contendo no mínimo: 

 

 Fornecimento e assentamento de divisórias divilux ............................... 2.250m2 

 Revestimento em piso ou parede cerâmico .............................................. 400m2 

 Aplicação manual de pintura sobre parede látex acrílica ......................13.950m2 

 Portas em madeira de lei ............................................................................80und 

 Grade de proteção com requadro em barra horizontal .................................72m2 

 Cabo de cobre flexível isolado ................................................................. 5.000m 

 Revisão de cobertura de fibrocimento .......................................................1.920m 
 

 
Da análise  e  julgamento deste quesito: 
 
Salientamos mais vez que, por se tratar de obras e serviços de engenharia,  a Lei em vigor 
exige a regularidade da empresa e de seu responsável técnico  - perante ao seu  Conselho de  
Classe (CREA)  ou  (CAU);  bem como, no que se refere ao técnico-operacional, portanto,  
exigências previstas na Lei de Licitações em vigor e, não há nenhuma ilegalidade ou exigência 
restritiva quanto aos critérios aqui estabelecidos; portanto, questionamentos analisados, 
julgados e considerados improcedentes. 
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DOS  PRINCIPIOS  NORTEADORES (alegações  por parte da Recorrente) 

 

 

Principio da legalidade – as alegações quanto à Legalidade, podemos afirmar com convicção que o 
processo, as peças que o compõe, o Edital seus anexos e as regras e condições 
exigidas, estão todas dentro da legalidade previstas na Lei nr. 803 Municipal, 
respaldadas pela Lei nr. 123 e na Lei nr. 8.666/93; portanto, na de ilegal. 

 
 

Principios da Isonomia (igualdade) também, podemos afirmar com convicção que o processo, as 
peças que o compõe, o Edital seus anexos e as regras e condições exigidas, estão todas 
com a isonomia / legalidade previstas na Lei nr. 803 Municipal, respaldadas pela Lei nr. 
123 e na Lei nr. 8.666/93; portanto, na de ilegal.  

 
 

Principios da Impessoalidade também, podemos afirmar com convicção que o processo, as peças que 
o compõe, o Edital seus anexos e as regras e condições exigidas, estão todas com os 
princípios da Impessoalidade previstas na Lei nr. 803 Municipal, respaldadas pela Lei 
nr. 123 e na Lei nr. 8.666/93; portanto, na de ilegal.  

 
 

Principio da moralidade e da probidade administrativa – também, podemos afirmar com convicção 
que o processo, as peças que o compõe, o Edital seus anexos e as regras e condições 
exigidas, estão todas dentro da moralidade e da probidade administrativa previstas na 
Lei nr. 803 Municipal, respaldadas pela Lei nr. 123 e na Lei nr. 8.666/93; portanto, na de 
ilegal.  

 
 
Principios da Publicidade – também, podemos afirmar com convicção que o processo, as peças que o 

compõe, o Edital seus anexos e as regras e condições exigidas, estão todas dentro da 
Publicidade previstas na Lei nr. 803 Municipal, respaldadas pela Lei nr. 123 e na Lei nr. 
8.666/93; portanto, na de ilegal.  

 
 
Principio da vinculação ao instrumento convocatório – também, podemos afirmar com convicção que 

o processo, as peças que o compõe, o Edital seus anexos e as regras e condições 
exigidas, estão todas dentro da vinculação ao instrumento convocatório previstas na 
Lei nr. 803 Municipal, respaldadas pela Lei nr. 123 e na Lei nr. 8.666/93; portanto, na de 
ilegal. 

 
 

Principio da celeridade - podemos afirmar com convicção que o processo, as peças que o compõe, o 
Edital seus anexos e as regras e condições exigidas, estão todas dentro da celeridade 
previstas na Lei nr. 803 Municipal, respaldadas pela Lei nr. 123 e na Lei nr. 8.666/93; 
portanto, na de ilegal. 

 
 
Da análise  e  julgamento: 
 
Salientamos mais vez que, por se tratar de obras e serviços de engenharia,  estas exigências  
estão previstas na Lei de Licitações em vigor e, não há nenhuma ilegalidade ou exigência 
restritiva quanto aos critérios aqui estabelecidos; portanto, questionamentos analisados, 
julgados  e  considerados improcedentes. 
 



 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Tendo em vista a improcedência, ficam mantidas todas as exigências e condições estipuladas 
e previstas no Edital na sua forma inicial, sem nenhuma alteração. 

 
 
 

DA  DECISÃO: 
 
 
 

Face o exposto, a Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, mantém sua decisão 
quanto à improcedência da impugnação interposta pela empresa Construções e Transportes  
GS2 Ltda LTDA, tendo em vista os fatos narrados e as nossas justificativas em páginas 
anteriores.  
 

 

É o  nosso parecer. 

 

Camaçari, 18 de janeiro de 2018. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

 
Manoel Alves 

Carneiro 
Presidente em 

Exercício 
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Apoio 
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