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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2019 – COMPEL 

OBJETO:Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de engenharia 

para execução de relatórios devistorias, relatórios socioeconômicos, levantamento de serviços 

e elaboração de orçamentos de reforma para intervenções de melhoriasem unidades 

habitacionais precárias no município de Camaçari, BA. 

DATA DE ABERTURA: 29/01/2020 

IMPUGNANTE:  GEOHIDRO (EMPRESA NÃO IDENTIFICADA ADEQUADAMENTE 

EM SUA PETIÇÃO) 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura dos envelopes de habilitação se dará em 29/01/2020. 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 21/01/2020. 

RESUMO DOS FATOS 

Embora a Impugnante aduza na forma de questionamentos sua insurgência contra o edital, é 

recebido como impugnação seu requerimento, haja vista que pretende ver alterada a cláusula 

9.3 que versa sobre qualificação econômico-financeira, bem como requer reposição de prazo. A 

Impugnante requer alteração da cláusula 9.3 para permitir a participação de empresas com 

endividamento de 0,60. 

DO PEDIDO 

“(...)solicitamos a V.Sas. permitir a participação no certame de empresas com índice de 

endividamento superior ao previsto no Edital, dentro dos limites usuais em outras licitações, -

pelo menos aquele utilizado em todas as licitações dos órgãos do Estado, ou seja, 0,60, 

devendo-se, em consequência repor-se o prazo legal para a entrega das propostas, a partir da 

mudança deste índice.” 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO JULGAMENTO  

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

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que o valor de 0,50 estabelecido na alínea b.3 do 

item 9.3 do Edital não é o usualmente adotado em licitações. Afirma que o Decreto Estadual nº 

9.534/2005 estabelece o limite de 0,60 para o índice de endividamento geral em todas as 

licitações do Estado. Por fim, após trazer acórdãos do TCU que controlam licitações 

submetidas a leis específicas que vedam a utilização de tal ou qual índice, conclui afirmando 

que é procedente e relevante a impugnação quando se consideram os últimos anos de crise 

econômica por que passa o país, notadamente as áreas de engenharia e arquitetura, onde está 

inserida a presente licitação. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente cumpre destacar que o Decreto Estadual 

9.534/2005, bem como a Lei Estadual 9.433/05 não têm aplicabilidade no âmbito da licitação 

em tela, por força do princípio da autonomia dos entes federativos. Apenas a União pode 

legislar sobre normas gerais de licitação, o que significa dizer que as legislações de cada ente se 

referem a normas específicas de licitações aplicáveis apenas em seu âmbito. 

Dito isto, é de se observar que o Município de Camaçari adota em absolutamente todas as suas 

licitações o índice de endividamento de 0,50, como pode ser verificado em superficial consulta 

ao portal de compras.  

Nada obstante, vale dizer que a exigência de tal índice decorre da experiência deste Município 

na contratação de obras e serviços de Engenharia, donde pode-se verificar que empresas com 

grau de endividamento superior a 0,50 apresentam muitas dificuldades em prosseguir com a 

prestação de serviços sobretudo quando se deparam com problemas orçamentários ou de 

disponibilidade financeira momentâneos do ente público, o que naturalmente pode ocorrer ao 

longo de um exercício financeiro por flutuações na arrecadação ou despesas excepcionais. 

Demais disso, em um longo período de tempo, esta é a primeira impugnação que se insurge 

contra o índice de endividamento, o que demonstra que não se trata de uma exigência excessiva 

e ilegalmente restritiva, mas tão somente garantidora de uma seleção de proposta efetivamente 

vantajosa. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Isto posto, é improcedente a impugnação sob análise, devendo ser mantido o índice de 

endividamento previsto no edital. 

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  GEOHIDRO (EMPRESA NÃO IDENTIFICADA ADEQUADAMENTE EM 

SUA PETIÇÃO) 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 28 de janeiro de 2020. 
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