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TOMADA DE PREÇOS Nº 06/20181110-01 
 

 

 

 

 

Trata-se de julgamento da IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em epígrafe, interposto pela empresa 

JVM CONSULTORIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 01.662.732/0001-

00, com sede à Rua Adenil Falcão, n. 620, Brasília, CEP. 44.088-270, Feira de Santana/BA.  

O objeto da licitação consiste na prestação de serviços de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA”. 

A comissão especial de licitação, presidida por mim, presidente Silvio dos Santos Cardoso, 

analisa a impugnação apresentada, nos termos e fundamentos legais, que serão delineados a seguir:  

 

I – DAS PRELIMINARES 

 

1.1. DA TEMPESTIVIDADE  

 

A Constituição assegura no art. 5º, incisos XXXIV, o direito de petição ao Poder Público, a fim 

de questionar toda e qualquer ilegalidade ou abuso de poder.  

Nesse viés, cumpre destacar o princípio da ampla defesa e contraditório, insculpido no art. 5º, 

LV da Carta Magna, que tem como escopo utilizar ferramentas para efetivar os mandamentos 

constitucionais, entre estas, destaca-se a possibilidade do litigante, seja em fase de processo judicial ou 

administrativo, questionar pontos controversos que assim, julgar necessários e divergentes das normas 

legais.  

Nesse sentido, tratando de impugnação ao Edital, é imperioso destacar a observância dos 
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pressupostos de admissibilidade, quais sejam: objetivos (existência de ato decisório, tempestividade 

e fundamentação) e subjetivos (legitimidade, Interesse), como sendo indispensáveis para o recebimento 

de uma petição e/ou impugnação. 

Ao analisar os pressupostos supracitados, constatou-se que os requisitos obrigatórios para 

sua admissibilidade não foram preenchidos, tendo em vista que a empresa impugnante apresentou a 

presente impugnação no dia 01/11/2018, contrariando o que dispõe o art. 41 da Lei nº 8.666/93, cuja 

redação legal determina que a impugnação deverá ser apresentada e protocolada no prazo de 05 (cinco) 

dias uteis, antes da data da abertura de abertura dos envelopes de habilitação, o que não ocorreu no 

caso em tela, tendo em vista que a abertura da Tomada de Preços ocorrerá no dia 07/11/2018.  

Sendo assim, por força de lei, constatou-se que a impugnação apresentada incorreu em 

preclusão temporal, não obedecendo as regras para sua admissibilidade.  

  

6. DECISÃO 

Por todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela 

empresa JVM CONSULTORIA LTDA. 

 

É o parecer 
 

 
 
 
 
 
 

Marituba, 06 de novembro de 2018. 
 
 
 
 
 

Silvio dos Santos Cardoso 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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