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DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 01/2018  
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2018 

 
 
 

CONCESSÃO ONEROSA NA MODALIDADE DE 
CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO PARA GESTÃO DA 
EXPLORAÇÃO, APOIO E MONITORAMENTO DE VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO ELETRÔNICO PAGO, 
DENOMINADO “ÁREA AZUL - ROTATIVO ITURAMA”, 
MONITORAMENTO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO 
DE ESTACIONAMENTO DIGITAL NO MUNICÍPIO DE 
ITURAMA/MG, CONTEMPLANDO TODOS OS RECURSOS 
MATERIAIS, DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO 
SEU CORRETO FUNCIONAMENTO, COM REPASSE DE 
PERCENTUAL DE RECEITAS AO MUNICÍPIO POR PERÍODO DE 
10 (DEZ) ANOS. 
 

O MUNICÍPIO DE ITURAMA, através do Presidente DA Comissão 
Permanente de Licitação, designados pela Portaria n.º 01/2018, torna público para 
conhecimento da Impugnante e dos demais interessados, que foi proferida decisão de 
desprovimento de impugnação concernente ao Edital de Licitação da Concorrência  n.º 
01/2018, Processo Licitatório n.º 108/2018, conforme disposto abaixo: 

 
Trata-se de impugnação ao edital apresentada pela empresa Merlos Jr 
Empreendimentos Ltda, a alegar ilegalidade quanto a exigência de registro da 
empresa tão somente no CREA ou CAU, bem como atestado de capacidade técnico 
operacional no CREA ou CRA, fatos estes contraditórios, e que ensejariam a restrição 
quanto a competitividade. 
 
 
I. TEMPESTIVIDADE 
 
O processo será realizado na data de 29 de outubro do presente ano, com fase de 
apresentação de menor valor para o objeto em disputa.  
Conforme dispositivo constante da Lei Federal nº 8.666/93, o prazo para impugnação 
ao edital pelo licitante é de dois dias úteis a antecederem a sessão pública. 
Transcreve-se: 
 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§2º. 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 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.  
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Desta forma, a impugnação apresentada pela empresa Merlos Jr Empreendimentos 
Ltda é tempestiva, uma vez que enviada nesta data. 
 
 
II. ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 
De maneira sucinta, alegou-se que: 
1. ilegalidade quanto a exigência de registro da empresa tão somente no CREA ou 
CAU, bem como atestado de capacidade técnico operacional no CREA ou CRA, fatos 
estes contraditórios, e que ensejariam a restrição quanto a competitividade, sendo 
imprescindível a alteração do edital neste ponto. 
 
 
III. ANÁLISE DO RECURSO 
Em relação à exigência de registro junto ao CREA ou CAU, e à necessidade de 
atestado técnico-operacional junto ao CREA ou CRA, é mais do que claro e evidente 
que se trata de mero erro material na elaboração do edital, uma vez que ora se cobra 
vinculação a determinado conselho de classe, ora a outro.  
 
A estrita vinculação ao edital deve por vezes ser mitigada, desde que haja maior 
satisfação ao interesse público. Em se tratando da melhor oferta à Administração, não 
há razão que justifique registro somente no CREA ou CRA, e atestado técnico-
operacional no CREA ou CAU.  
 
Em sendo assim, medida que cabe é a aceitação de registro da empresa junto ao 
CREA, CAU ou CRA, por estarem tais Conselhos, e atividades, relacionadas à 
prestação do serviço ora em questão, bem como em aceitar atestado de capacidade 
técnico-operacional dos referidos Conselhos (CREA, CRA e CAU), pelos mesmos 
motivos acima elencados.  
 
Ainda, não há que se falar em republicação tendo em vista se tratar de mero erro 
material do edital, quando da contradição nas exigências, com a devida inclusão de 
outros Conselhos nas exigências do edital, fato este que por si não demonstra a 
restrição de competitividade, ao contrário, apenas possibilita a participação de mais 
empresas. 
 
 
IV. CONCLUSÃO 
Concluo que a impugnação da empresa Marlos Jr. no Processo Licitatório 108/2018 
deve ser acolhida, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, em que 
recomenda-se a aceitação de registro de empresas vinculadas ao CREA, CRA ou 
CAU, bem como a possibilidade de apresentação de capacidade técnico-operacional 
atestada pelos mesmos conselhos acima referidos. 

 
 
                                 Iturama-MG, 25 de outubro de 2018. 

 
 
_________________________________ 

Cleber Luís Faria 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


