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COMUNICADO 04 
(DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO)  

 
 

 
TOMADA DE PREÇOS N.º: 01/2018 
SOLICITAÇÃO Nº 92/2018 
PROCESSO N.º: 87/2018 
TIPO: MENOR PREÇO  
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializado em revisão e atualização da Lei Orgânica 
do Município de Louveira e a anteprojeto de resolução do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Louveira.   
 

 
Diante dos pedidos de impugnações ao edital do Tomada de Preços nº 01/2018, 

passamos a responder os pontos suscitados: 

 

Empresa: TOLEDO E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ/MF nº 09.386.926/0001-31. 

 

MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO:  

 Data-limite para cadastro; 

 Da necessidade do licitante ser sociedade de advogados; 

 Falha do item 8.3 do edital; 

 Do valor da garantia; 

 Experiência dos consultores (a requerente entende impertinente). 

 

DA ANÁLISE DO MÉRITO:  

Por uma questão de metodologia a Comissão Permanente de Licitações apresenta a análise do 

mérito na exata ordem dos pontos que a requerente entende ser passivo de impugnação. 

 

1. Data-limite para cadastro: 

Em que pese à manifestação da empresa requerente é nítido que se trata de apenas um erro de 

data, que não afeta a ilusa e o correto andamento de certame. 

Além disto, a Câmara Municipal de Louveira procedeu a retificação através do Comunicado 01 

(disponível do site da Câmara) e publicado na Imprensa Oficial do Estado. 

Desta forma, tendo em vista a correção prévia e a nítido erro de data de fácil entendimento 

geral (onde se vê 12/06/2018 leia-se 12/07/2018) não há razão para acatamento deste ponto. 
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2. Da necessidade do licitante ser sociedade de advogados: 

Em que pese à manifestação da empresa requerente não há razão para o acatamento do 

pedido. Trata-se de serviço de consultoria na área legislativa, o que se exige como responsável 

técnico um profissional advogado. Desta forma, qualquer empresa que atendam os requisitos do 

edital, tais como entidades; consultorias autônomas; universidades; faculdades; institutos e 

empresas privadas podem participar do certame. Não há necessidade alguma de que a empresa 

seja sociedade de advogados e tal exigência fere o princípio da competitividade. Destacamos 

que o edital foi elaborado buscando excelência na execução dos serviços, por empresas que 

possuem no seu corpo técnico profissionais com expertise na execução dos serviços.  

Sendo assim, não conhecemos o pedido em análise. 

 

3.  Falha do item 8.3 do edital: 

Em que pese à manifestação da empresa requerente é nítido que se trata de apenas um erro de 

preenchimento de data, que não afeta a ilusa e o correto andamento de certame. 

Além disto, a Câmara Municipal de Louveira procedeu a correção, através do Comunicado 01 

(disponível do site da Câmara) e publicado na Imprensa Oficial do Estado. 

Sendo assim, não conhecemos o pedido em análise. 

 

4. Do valor da garantia: 

Em que pese à manifestação da empresa requerente é evidente que trata-se de 1% (um por cento) 

do valor dos serviços estimado pela Câmara Municipal de Louveira. 

Sendo assim, não conhecemos o pedido em análise. 

 

5. Experiência dos consultores (a requerente entende impertinente): 

Em que pese à manifestação da empresa requerente não há razão para o acolhimento do pedido. 

A exigência de experiência e especialização em Direito Público é justamete para que o trabalho 

seja realizado por profissional com o devido conhecimento da área, tanto teórico como prático.   

Sendo assim, não conhecemos o pedido em análise. 

 

DA CONCLUSÃO 

Ante o exposto, INDEFERIMOS o pedido de impugnação da empresa, por total falta de motivação. 

 
 
 

Louveira, 13 de julho de 2.018. 
 

MARCELO SILVA SOUZA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 


