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Informação nº 0914/18 – ASJUR/CELIC                        Porto Alegre, 11 de junho de 2018.

Assunto: Impugnação ao Edital de Concorrência – CRTP nº 017/2018

Processo nº 17/0435-0002445-2

A CPL/CELIC solicita manifestação quanto à impugnação apresentada pelas

empresas  DW  ENGENHARIA  LTDA.,  MJ  ENGENHARIA  LTDA.,  C3  PLANEJAMENTO,

CONSULTORIA E PROJETO LTDA., e SAF ENGENHARIA LTDA., ao Edital de Concorrência nº

017/CELIC/2018, que tem por objeto a contratação de empresa para a execução de serviços

de  Apoio  à  Fiscalização  de  Obras  Rodoviárias  do  DAER/RS  na  malha  rodoviária  sob  a

circunscrição da 1ª SR – Esteio, 11ª SR – Lajeado e 16ª SR - Osório (Região Sudeste).

Em síntese, as potenciais licitantes questionam o item do edital que veda a

participação de empresas sob a forma de consórcio, 

É o breve relatório.

Preliminarmente,  é  de  ser  conhecida  a  presente  impugnação,  visto  que

interposta dentro do prazo previsto no art. 41, §2.º da Lei 8.666/93 e na Cláusula 6, do

referido Edital de Concorrência. 

Desta forma, conhecemos as impugnações.

Analisando  o  mérito  das  peças  com  o  intuído  de  tomar  a  decisão  mais

adequada ao caso concreto, resta evidente que o cerne da questão reside na participação

ou não de empresas sob a forma de consórcio no presente certame. 
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Por isso, faz-se pertinente trazer à consideração a definição de consórcio na

visão  de  Fábio  Ulhoa  Coelho,  que  em  síntese,  define  como  a  associação  de  esforços

empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns.1

Feita  a  breve  conceituação  de  consórcio,  passamos  a  análise  das

impugnações. 

Pois bem, objetivamente quanto à participação ou não de empresas sob a

forma de consórcio no certame em questão, temos a informar, com base no art. 33, da Lei

8.666/93, que esta decisão está localizada na esfera da discricionariedade administrativa,

isto é, a Administração tem a faculdade de escolher motivadamente, entre diversas opções,

a que melhor atende ao interesse público.

Por  esse  motivo,  não  cabe  a  comparação  deste  certame  com  certames

anteriores, pois, o que foi conveniente e oportuno anteriormente não necessariamente é a

melhor solução para o atendimento do interesse público na atualidade.

Entretanto,  conforme  citado  pelas  potenciais  licitantes,  o  exercício  da

discricionariedade não é ilimitado, devendo a Administração explicitar as razões pelas quais

o levaram a admitir ou vetar a participação de tais empresas. 

Ao  encontro  disso,  citamos  as  manifestações  proferidas  pelo  órgão

requerente às fls. 514, 674 e 673, nas quais explicita as razões pelas quais o levaram a vetar

a participação de consórcio na presente licitação, por isso, restam superadas as alegações

das potenciais licitantes de falta de motivação do ato administrativo que entendeu pela não

participação de sociedades na forma de consórcio.

1   Fábio Ulhoa Coelho. Manual de Direito Comercial, pág. 256 – 2011, Ed. Saraiva
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Por fim, observa-se que esta manifestação não tem o condão de chancelar

opções técnicas e de gestão eleitas pela Administração, nem de emitir juízo de conveniência

e oportunidade.

Portanto, diante de todo o exposto, opinamos por conhecer as impugnações

apresentadas pelas potenciais licitantes e pelo não provimento das mesmas. 

Contudo, à consideração superior.

Bruno Bonnamain

Assessoria Jurídica – CELIC

De acordo.

Encaminhe-se à CPL/CELIC.

Marja Müller Mabilde

Coordenadora ASJUR/CELIC.

Coordenadora Assessoria Jurídica/CELIC
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