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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2019 – COMPEL 

OBJETO:Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de serviços de 

consultoria especializada naelaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos e 

prestação de serviços técnicos especializadoscorrelatos, nas áreas de infraestrutura, 

intervenções urbanísticas e edificações institucionais, no município deCamaçari, BA. 

DATA DE ABERTURA: 29/10/2019 

RECORRENTE: M1 CONSULTORIA E AUDITORIA TÉCNICA DE PROJETOS 

EIRELI. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura dos envelopes de habilitação se dará em 29/10/2019. 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 24/10/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra a exigência do item 11.2.4.1 do edital que se refere a balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis.  

DO PEDIDO 

“(...) requer a Impugnante seja reconhecida a pertinência das razões apresentadas, para 

requer (sic) se digne o i. Presidente corrigir todos os atos que visem frustrar o certame, 

determinando a suspensão da Concorrência Pública 017/2019, promovida por este Órgão, 

para os ajustes necessários no edital e republicação do mesmo eivado dos vícios apontados, 

seguindo-se o curso normal do procedimento licitatório”. 
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DO JULGAMENTO  

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

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que o item 4.3, alínea d restringe indevidamente o 

universo de competidores, pois nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem que sejam 

cumpridos os ritos pertinentes ao devido processo legal, não podendo jamais a Administração 

impedir a participação de licitantes, antecipando-lhe penalidade, sem que tal aplicação seja 

precedida de abertura de processo administrativo, garantindo-se ao acusado o pleno direito ao 

contraditório e ampla defesa.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: A matéria suscitada pelo Impugnante é de cunho 

questionador e não impugnatório e decorre de interpretação equivocada de sua parte. Esclareça-

se: qualquer direito ou obrigação no ordenamento jurídico brasileiro apenas surge com uma 

linguagem competente que lhe institua. Não há incidência automática de nenhuma norma 

conhecida no Sistema.  

Neste ponto, fundamenta-se o raciocínio no pensamento de Hans Kelsen que ensina ser “um 

princípio fundamental da técnica jurídica, embora freqüentemente esquecido”, a inexistência 

no domínio do Direito de “fatos absolutos, diretamente evidentes, 'fatos em si', mas apenas 

fatos estabelecidos pela autoridade competente em um processo prescrito pela ordem jurídica. 

Não é ao roubo como um fato em si que a ordem jurídica vincula certa punição. Apenas um 

leigo formula a regra de Direito dessa maneira. O jurista sabe que a ordem jurídica vincula 

certa punição apenas a um roubo assim estabelecido pela autoridade competente, seguindo um 

processo prescrito. Dizer que 'A' cometeu um roubo só pode expressar uma opinião subjetiva. 

No domínio do Direito, apenas a opinião autêntica, isto é, a opinião da autoridade instituída 

pela ordem jurídica para estabelecer um fato, é decisiva. Qualquer outra opinião à existência 

de um fato, tal como determinado pela ordem jurídica, é irrelevante do ponto de vista 

jurídico.”(Hans Kelsen, in "O que é Justiça? - A Justiça, o Direito e a Política no Espelho da 

Ciência", tradução de Luís Carlos Borges, Ed. Martins Fontes, São Paulo, 1997, pág. 246). 
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Assim sendo, o item 4.3.d do edital não se refere a penalidades que não tenham sido aplicadas, 

por óbvio, haja vista que se ainda não foram aplicadas ainda não existem e não existindo não 

oferecem suporte fático para a regra veiculada no edital. Desta forma, na alínea “d” do item 4.3, 

tal como na alínea “c” seus efeitos apenas existirão se a situação de fato que preveem tenha 

sido regularmente constituída em linguagem jurídica pertinente e por autoridade competente, 

com observância do devido processo legal, contraditório e respeito à ampla defesa. 

Portanto, obviamente, tal como extensamente defendido pelo Impugnante, todo e qualquer ato 

de penalização, especialmente no âmbito desta entidade contratante, apenas é procedida após 

minucioso procedimento para sua constituição, com amplíssima defesa observada e 

processamento devidamente legalizado. 

Isto posto, improcede o argumento da Impugnante quanto ao pleito de alteração do edital para 

exclusão do item 4.3.d, restando apenas esclarecido que a alínea “d” é complemento da alínea 

“c” e no âmbito desta licitação apenas serão impedidos de participar aqueles que, observado o 

devido processo legal, ampla defesa e contraditório, estejam, por dispositivo de lei, impedidos a 

licitar com a Administração.  

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (2R)alega que a exigência no edital de um grau de 

endividamento menor ou igual a zero vírgula cinquenta, contraria veementemente o instituído 

no art. 31 da Lei 8.666/93 e apresenta-se excessivo, demasiado, tendo em vista que extrapola 

os parâmetros utilizados no mercado, comprometendo dessa forma a competitividade no 

certame.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão não assiste ao Impugnante. Sua alegação gira em torno 

de o que se configura como índice usualmente adotado no mercado e o que não é usualmente 

adotado.  

No entendimento desta comissão, os índices usais do mercado são aqueles que foram adotados 

no edital. Tanto assim, que há pelo menos 15 anos os editais de licitação nesta Municipalidade 

são veiculados com estes índices sem jamais terem representado qualquer problema em 

quaisquer dos órgãos de controle externo. 

Por esta razão, improcedente a impugnação apresentada. 
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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 M1 CONSULTORIA E AUDITORIA TÉCNICA DE PROJETOS EIRELI. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 25 de outubro de 2019. 
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