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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL 

OBJETO:Contratação de Empresa para Execução das Obras da 3ª Etapa do 

Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari – Fase 2, Integrante 

do Programa de Saneamento Integrado do Ministério das Cidades – PAC 2. 

IMPUGNANTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A sessão pública de entrega das propostas de preços estava designada para 

28/01/2019. O art. 41, §2º, da Lei 8.666/93 dispõe que decairá do direito de impugnar 

os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até 

o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. É 

tempestiva, portanto, a Impugnação em análise em face do seu protocolo em 

18/01/2019.  

DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

A questão que enseja a presente impugnação ao edital versa sobre três pontos 

específicos a saber:  

A) Alega a Impugnante que o edital fora publicado no dia 28/01/2018, e desta 

forma não fora cumprido o interstício temporal mínimo de 30(trinta) dias entre o 

início da contagem do prazo e a data de abertura do certame, contrariando o 

art. 21, §2º, inciso II, a, da Lei 8.666/93; 

B) Pleiteia a não exigência de comprovação de aptidão técnica profissional e 

operacional do item TUBULAÇÃO DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL 150MM 

EXECUTADA POR MÉTODO NÃO DESTRUTÍVEL, por entender que tal 

serviço não consta do projeto.  
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C) Alega por fim que a exigência de comprovação da aptidão técnica do serviço 

apontado acima, por meio de apenas 02(dois) atestados limita a 

competitividade.  

DA FUNDAMENTAÇÃO E DO JULGAMENTO 

Recepcionada a Impugnação em comento, fora encaminhada à Secretaria de 

Infraestrutura, haja vista possuir conteúdo de cunho técnico referente aos serviços de 

obra de engenharia, para análise e opinativo. 

Retornando os autos, a referida Secretaria encaminhou opinião técnica, solicitando 

apreciação final por parte desta Comissão no que tange aos aspectos técnicos e 

legais.  

Dito isto, a referida impugnação fora submetida a área de engenharia desta 

Comissão, que, apreciada a questão, emitiu parecer técnico colacionado.  

Com base nos elementos técnicos trazidos aos autos por meio da Secretaria de 

Infraestrutura e do setor técnico desta Compel, a Comissão de Licitação procede seu 

julgamento. 

1 DA REPOSIÇÃO DO PRAZO CORRESPONDENTE A MODALIDADE 

LICITATÓRIA 

Decide a Comissão por DEFERIR o pedido interposto e repor o prazo do certame, 

ficando desde já remarcada a sessão de abertura para a data 31/01/2019, às 

9h:30min, em atendimento ao art. 21, §2º, inciso II, a c/c com o art. 110, parágrafo 

único, da Lei 8.666/93. 

2  DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA 

PROFISSIONAL E OPERACIONAL DO ITEM TUBULAÇÃO DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL 150MM EXECUTADA POR MÉTODO NÃO DESTRUTÍVEL  

Decide a Comissão por INDEFERIR o pedido interposto e primar pela manutenção da 

exigência editalícia, uma vez que a técnica exigida mostra-se necessária para o 
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serviço proposto, considerando os Pareceres Técnicos constantes dos Anexos A, B e 

C, encaminhados pela SEINFRA e, em consonância com o parecer técnico exarado 

pelo setor de engenharia desta Comissão, que aponta a necessidade de utilização do 

Método Não Destrutivo (MND) apresentada no Anexo C da Planilha de 

Dimensionamento Hidráulico de Rede, constante das páginas 136 à 138, 182, 183, 

242, 243, 250, 351, 372 e 373.  

3 DA LIMITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO TÉCNICA DO SERVIÇO 

POR MEIO DE 01(UM) OU 02(DOIS) ATESTADOS 

A Comissão decide por DEFERIR o pleito, com base no Parecer Técnico do setor de 

engenharia, que aponta que a mediana da extensão dos segmentos propostos para 

execução dos serviços relativos ao método não destrutivo é de 50 m, recomendando 

a ampliação do número 06 (seis) atestados  de capacidade técnica para comprovação 

da parcela de maior relevância, prevista no item 16, Lote 2, item 3, resguardando 

assim a ampla competitividade lastreada nos estritos termos do art. 30, §1º, I e §5º, 

da Lei 8.666/93. 

 

Em, 25 de janeiro de 2019 
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