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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 

 
 

 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a 
execução das obras de reforma, com entrega de mobiliário, da sala 204 da sede do CRP/RS, 
estabelecida na Av. Protásio Alves, 2854, bairro Petrópolis, em Porto Alegre/RS, com área de 
aproximadamente 70m2, conforme o projeto, planilha orçamentária e de quantitativos, bem como 
o cronograma anexo ao presente edital. 

 A Comissão Permanente de Licitações do Conselho Regional de Psicologia Sétima 
Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, informa que em 03/07/2018, recebeu, 
tempestivamente, o pedido de impugnação ao edital, interposto pela empresa OLIVEIRA E 
BARROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme anexo. 

 A impugnação ao edital, interposta tempestivamente pela empresa OLIVEIRA E BARROS 
COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, insurge contra o critério de julgamento definido pelo 
edital, de menor preço global para a execução da obra de reforma da nova sala adquirida pelo 
CRP/RS, com o fornecimento de todos os materiais, inclusive o mobiliário, aduzindo que, se este 
objeto fosse desmembrado em lotes distintos, os fabricantes e fornecedores de móveis poderiam 
adentrar no certame, gerando o aumento da competitividade, potenciais menores preços e maior 
qualidade. 

 Considerando que o CRP/RS não dispõe de um setor de engenharia ou arquitetura 
próprios, contratou de forma terceirizada, um projeto arquitetônico, inclusive com descrição de 
materiais, preços máximos aceitáveis e um cronograma de execução da obra, para poder licitar a 
obra de reforma da sala.   

 Considerando que o julgamento pelo menor preço global, confere ao CRP/RS a economia 
de procedimentos, prazos e publicações, (inclusive onerosas), menor risco jurídico, 
descontinuidade na execução das atividades, custos com uma única RRT para o arquiteto 
terceirizado (autor do projeto) que será fiscal pela execução da obra, dentre outros.    

  Considerando que o poder discricionário sob competência do CRP/RS, o permite definir o 
objeto licitado e o critério de julgamento, de acordo com a sua conveniência administrativa. 

 Considerando também o parecer emitido pela Assessoria Jurídica do CRP/RS, em anexo. 

 Esta Comissão conclui de forma unânime, que inexistindo ilegalidade passível de anulação 
do edital e sua reforma, decide pelo não provimento a impugnação proposta. 

 

Porto Alegre/RS, 04 de julho de 2018. 

 

 
Silvio Augusto Lopes Iensen 

Conselheiro Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
 

 
 

Evelise Arispe de Campos  
Membro da Comissão Permanente de Licitações 
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Marcelo Borges Teixeira 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 


