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JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 013/2021 

IMPUGNANTE: CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA BAHIA 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de serviços de 

requalificação, manutenção preventiva e corretiva em praças e equipamentos públicos – Sede e 

Costa do Município de Camaçari – Bahia(conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao 

processo).  

DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O recebimento dos envelopes de habilitação da sessão pública se dará em27/01/2022. 

O parágrafo primeiro do41 daLei8.666/93 fixa em até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura 

dos envelopes de habilitação o prazo para impugnar o ato convocatório do pregão. 

Destarte, somente para os LICITANTES, a Lei previu o prazo de até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, nos termos do parágrafo segundo do 41 da Lei 

8.666/93.  

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§2 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 em concorrência, a abertura dos 
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envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.   

No mesmo sentido, é a disposição do Edital: 

9.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o 

pedido até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de 

habilitação, em conformidade com o § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93. 

9.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser 

protocolada até o segundo dia útil queanteceder a data fixada para a abertura 

dos envelopes, em conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93. 

Frisa-se que a presente impugnação foi intentada pelo CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS 

INDUSTRIAIS DA BAHIA e não por um licitante, pelo que o prazo legal para impugnar é aquele 

disposto no parágrafo primeiro do 41 da Lei 8.666/93, ou seja, de até 05 (cinco) dias úteis da data fixada 

para abertura dos envelopes de habilitação. 

Ocorre que a impugnação somente foi protocolada em 24 de janeiro de 2022, sendo que a data fixada 

para abertura dos envelopes de habilitação é 27 de janeiro de 2022, portanto, intempestiva a presente 

impugnação. 

No entanto, em respeito aos princípios que norteiam a administração pública, em especial, o princípio da 

motivação dos atos decisórios e publicidade, recebemos a presente como petição e passamos a apreciar o 

mérito. 

DO MÉRITO – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS E PROFISSIONAIS 

REGISTRADOS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 

BAHIA PARA O OBJETO DO CERTAME. IMPROCEDÊNCIA.  

Aduz o impugnante que “a modalidade de serviço solicitada no edital também pode ser realizada por um 

Técnico em Edificações e assumindo responsabilidade técnica, conforme a resolução 58/2019 e 

resolução 108/2020 do CFT e conforme a lei 13.639/2018 do CFT e que também podem ser 
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responsáveis técnicos e emitir TRT - Termo de Responsabilidade Técnica, atestando a legalidade dos 

serviços realizados. conforme as Resolução”.  

Requer seja julgada procedente para admitir a possibilidade de comprovação da qualificação técnica 

através de empresa registrada junto ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 

BAHIA e que contenha em seu quadro TÉCNICOS INDUSTRIAIS.  

 

Ocorre que a referida impugnação é improcedente, uma vez que um dos objetos do certame é a 

requalificação de praças e equipamentos públicos, atividade esta não prevista no rol de prerrogativas, 

atribuições profissionais e técnicas do Técnico Industrial em Edificações e o Técnico Industrial em 

Construção Civil, nos termos da RESOLUÇÃO Ne 058, DE 22 DE MARÇO DE 2019.  

 

Destarte, outrossim, que a planilha orçamentária possui diversos itens notadamente de atribuições dos 

profissionais inscritos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, não estabelecidos no rol de atribuições prerrogativas, atribuições 

profissionais e técnicas do Técnico Industrial em Edificações e o Técnico Industrial em Construção 

Civil, senão vejamos: 

 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA         589.408,05 4,25 % 

4.0 CONTENÇÕES         265.620,62 1,91 % 

5.0 PAVIMENTAÇÕES         2.389.621,21 17,23 % 

6.0 RECUPERAÇÃO DE 
PISOS DE CONCRETO 

        175.035,80 1,26 % 

 

Frisa-se que os referidos itens foram retirados apenas e tão somente do RESUMO, dado o alto número 

de itens constantes da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.  

 

Nesse sentido, vale consignar que a RESOLUÇÃO Ne 058, DE 22 DE MARÇO DE 2019 exclui dos 

serviços dos Técnico Industrial em Edificações e o Técnico Industrial em Construção Civil, aqueles que 

altere ou modifique estrutura de concreto armado ou metálica (constante da planilha orçamentária), nos 

termos do inciso IV do artigo 3 e, ainda, não prevê execução de serviços de movimento de terra, 

contenções, pavimentação, que constam na planilha orçamentária.  
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Desse modo, considerando que a planilha orçamentária é composta com diversos itens que demanda 

alteração ou modificação de estrutura de concreto armado ou metálica e ainda serviços de movimento de 

terra, contenções, pavimentação, jamais pode-se admitir que seja admitida a comprovação da 

qualificação técnica do licitante através de empresa registrada junto ao CONSELHO REGIONAL DOS 

TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA BAHIA e que contenha em seu quadro TÉCNICOS INDUSTRIAIS.  

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação, 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 NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO, mantendo-se todos os termos do 

Edital. 

Camaçari/BA, 25 de janeiro de 2022. 
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