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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 – PROC. SIMP nº 003.0.37718/2019 
OBJETO: Obra de construção da futura sede da PJR de Euclides da Cunha 
 

DECISÃO Nº 03/2020 
 

Trata-se de impugnação ao Edital da Tomada de Preços acima mencionada, apresentado por pessoa 
indicada como representante legal da empresa L F CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO – EIRELI ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 28.874.067/0001-74. 
 
1. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO 
 
A previsão legal do instituto da impugnação de instrumento convocatório em processo licitatório, no âmbito 
do Estado da Bahia, jaz na Lei Estadual nº 9.433/2005, artigo 201, conforme os excertos seguintes: 

 
Art. 201 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou 
entidade licitante, o edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o 
pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes das propostas, cabendo 
à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade de representação 
ao Tribunal de Contas. 
 
§ 1º - Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do edital de 
licitação, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista no edital para 
recebimento dos envelopes e início da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal 
impugnação não terá efeito de recurso. 
(...) (grifamos) 

 
Em semelhantes termos, consigna o item 1 da PARTE IV do instrumento convocatório ora impugnado que: 
 

1. Qualquer cidadão poderá impugnar o ato convocatório, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus 
termos e condições, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. 
 
1.1. Decairá do direito de impugnar as falhas ou irregularidades do edital, perante a Administração, a 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista no edital para recebimento 
dos envelopes e início da abertura dos envelopes das propostas. 

 
Por outro lado, as peças recursais lato sensu, nestas abrangidas a impugnação, ao serem interpostas, devem 
respeitar os seguintes requisitos formais, dispostos no art. 15 da Lei Estadual nº 12.209/2011: 

 
 Art. 15 - O requerimento inicial, devidamente datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante 
legal, será formulado por escrito e conterá os seguintes requisitos: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - qualificação do postulante, com indicação do domicílio; 
III - instrumento de mandato, quando assistido por representante legal; 
IV - local para recebimento das comunicações, inclusive endereço eletrônico, se for o caso; 
V - pedido, com exposição dos fatos e fundamentos; 
VI - indicação das provas que pretende ver juntadas aos autos e que se encontrem em poder do órgão ou 
entidade competente para apreciação do pedido. 
(...) 

 
Em complementação à regra legal, consiga a PARTE IV do instrumento convocatório que: 
 

1. (...) 
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1.2 A petição deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação (CPL) responsável pela condução do 
certame, podendo ser encaminhada na forma eletrônica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, ou 
protocolada na Sede do Parquet situada à 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104 – Centro Administrativo da 
Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004; 
 
1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverá enviar o arquivo da petição por e-mail, em formato 
editável (ex.: Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar à CPL 
inserir os dados na resposta que será elaborada pela CPL. 
 
1.1.2. O requerimento deve ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos:   
 
(...) 
 
1.1.2.2. Para postulante pessoa jurídica: 
 

a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e 
sede (matriz ou filial); 

b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal; 
d) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios impugnados e exposição de fatos e fundamentos, na 

hipótese de impugnação; 
e) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal hipótese; 

 
2. Não serão conhecidos os esclarecimentos e as impugnações: 
 
2.1. Apresentados fora do prazo legal; 
 
2.2. Subscritos por representante não habilitado(a) legalmente para responder por proponente pessoa 
jurídica, através de procuração ou ato constitutivo autorizador; 
 
2.3. Apócrifos. 
 
(...) (grifamos) 

 
A par dos regramentos de admissibilidade acima explicitados, em sucinto exame preliminar acerca do 
pedido de impugnação formulado, tem-se que: 
 
1.1 TEMPESTIVIDADE: A data de abertura da sessão pública do certame foi marcada para ocorrer em 
20/01/2020, conforme extrato publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 2.525/2019, do dia 17/12/2019 
(fl. 370 dos autos). Assim, conforme a condição decadente de lastro temporal, estabelecida no § 1º do artigo 
201 da Lei Estadual nº 9.433/2005, o pedido de impugnação em exame foi protocolizado tempestivamente, 
posto que recebido no Protocolo Geral da sede CAB do MPBA em 16/01/2019. 
 
1.2 LEGITIMIDADE: Entende-se que a empresa é parte legítima, por interpretação extensiva do §1º do artigo 
201 da Lei Estadual nº 9.433/2005. 
 
1.3 FORMA: o pedido da recorrente foi formalizado pelo meio previsto em Edital, com identificação da 
licitante [subscrito por pessoa indicada como representante legal da empresa], em forma de arrazoado com 
identificação do ponto a ser atacado e com fundamentação para o pedido. Entretanto, à luz do inciso III art. 
15 da Lei Estadual nº 12.209/2011, combinado com os itens 1.1.2.2 e 2.2 da PARTE IV do edital, deixou a 
postulante de realizar a juntada, ao pedido de impugnação, de instrumento de mandato ou ato constitutivo, 
que comprove a legitimidade da representante legal indicada. 
 
Conclui-se que, com base nos requisitos legais pertinentes, o pedido de impugnação de Edital apresentado 
possui vício formal prejudicial à sua admissibilidade, conquanto eivado de vício de forma, a ensejar a 
consequência indicada no item 2 da PARTE IV do instrumento convocatório. 
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Contudo, apenas a título de breve esclarecimento, impende-nos observar que constitui ônus das licitantes 
promover a devida análise técnica dos termos e condições previstos em edital, termo de referência e projeto 
básico e/ou executivo, a fim de balizar o valor (ou correspondente fator “k”, como no caso em tela) a ser 
ofertado em sua proposta de preços. Tal ônus é inerente ao processo licitatório, tal qual, por exemplo, o é 
a apresentação de documentações autenticadas em cartório ou a apresentação de amostras, não havendo 
o que se falar em ilegalidade ou em irregular “custo para participação”.  
 
Por conseguinte, em decorrência de tal ônus do licitante, a este cabe promover a adequada análise dos 
termos e condições previstos na documentação técnica, sendo-lhe facultado por lei, inclusive, proceder a 
devida impugnação na hipótese de identificação de erros e/ou omissões de insumos ou serviços que possam 
impactar no valor máximo estabelecido pela Administração. Outra razão não há para que a Lei de Licitações, 
justamente, preveja o prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre a marcação do certame e a sua realização, 
período este entendido como suficiente para que as licitantes possam proceder à detida análise das regras 
estabelecidas para a licitação.   
 
Por fim, tem-se que a eventual ocorrência de erros ou omissões substanciais, que possam ensejar 
desequilíbrio econômico-financeiro à futura contratação, poderão ser objeto de aditivo de valor ao 
contrato, conforme adequadamente previsto na minuta de contrato anexa ao edital, conforme cláusula 
6.4.3 e seguintes, de acordo com os termos e condições ali indicados. Eventuais discrepâncias de baixo 
impacto, por sua vez, são entendidas como risco inerente à atividade, o qual se encontra devidamente 
previsto na planilha orçamentária que ensejou o estabelecimento do preço referencial, definido com um 
dos itens que compõem o BDI. 
 
Ante o exposto, deixa-se de conhecer a impugnação apresentada, em razão de vício formal prejudicial à sua 
admissibilidade.  
 
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sítio eletrônico deste Ministério Público e o 
respectivo resumo no Diário da Justiça Eletrônico, para conhecimento dos interessados. 
 

Salvador, 17 de janeiro de 2020. 
 

Fernanda Valentim 
Presidente da CPL 

DCCL – Coordenação de Licitações 
Fim do Documento 
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