
 

1 
 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Processo Administrativo Licitatório nº 112/2020. 

Pregão Presencial nº 068/2021. 

Sistema de Registro de Preço nº 062/2021. 

 

 

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO DE JULGAMENTO TIPO MAIOR 

DESCONTO TABELA SETOP NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 

CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), REFORMAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES 

FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE 

COQUEIRAL/MG ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO 

CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O 

MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA E ANEXOS, QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

I – DA PRELIMINAR. 

 

 Impugnação interposta TEMPESTIVAMENTE pela empresa M-LINK 

EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.283.505/0001-07. 
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II – DAS RAZÕES DO RECURSO/IMPUGNAÇÃO. 

 

 Em síntese, o Impugnante requer: 

a) Que seja acatada a presente impugnação, retificando a peça 

editalícia, livrando-a das “ilegalidades detectadas e apontadas”, procedendo nova publicação, 

restituindo-se os prazos legais, permitindo que se alcance o maior número de participantes; 

b) Que as respostas não sejam evasivas e sim fundamentadas e 

acompanhada de notas técnicas e fundamentadas na lei que demonstram sua recusa; 

c) Caso o Sr. Pregoeiro assim não entenda, que faça subir a presente 

impugnação ao grau hierárquico superior para decisão resolutiva. 

 

  

IV – DO MÉRITO. 

 

Cumpre-nos registrar que este Município de Coqueiral-MG, quando da 

elaboração de seus processos licitatórios, alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores 

da Administração Pública, elucidados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° 

da Lei Federal n° 8.666/93, especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato 

administrativo e respeito ao princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta mais 

vantajosa à Administração e pleiteia pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos 

produtos e dos serviços a serem prestados.  

 

Restará demonstrado acima que a Administração Pública, presa ao 

princípio da isonomia sendo que este será respeitado para estes pretensos licitantes para a 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), REFORMAS 

E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E 

PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA 

SETOP VIGENTE, conforme o objeto licitado, nestas características como ensina Marçal Justen 
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Filho, na obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos", 10º edição, Editora Dialética, São 

Paulo, 2004, pg. 50.  

(...) “Há equívoco em supor que a isonomia veda a diferenciação entre os 

particulares para contratação com a Administração. A Administração necessita 

contratar com terceiros para realizar seus fins. Logo, deve escolher o 

contratante e a proposta. Isso acarreta inafastável diferenciação entre os 

particulares. Quando a Administração escolhe alguém para contratar, está 

efetivando uma diferenciação entre os interessados. Em termos rigorosos, está 

introduzindo um tratamento diferenciado para os terceiros. A diferenciação e o 

tratamento discriminatório são insuprimíveis, sob esse ângulo. Não se admite, 

porém, a discriminação arbitrária, produto de preferências pessoais e subjetivas 

do ocupante do cargo público. A licitação consiste em um instrumento jurídico 

para afastar a arbitrariedade na seleção do contratante. Portanto, o ato 

convocatório deverá definir, de modo objetivo, as diferenças que são 

reputadas relevantes para a Administração. A isonomia significa o tratamento 

uniforme para situações uniformes, distinguindo-se-as na medida em que 

exista diferença. Essa fórmula acarreta inúmeras consequências.” (grifo 

nosso). 

 

Neste mesmo sentido, ao definir Licitação, coaduna Helly Lopes Meirelles 

em Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2007., p. 27): 

 

 “O procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a 

propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o poder Público, 

dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua 

como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos”. (grifo 

nosso). 

 

Não bastando o entendimento dos doutrinadores também á pacificado 

em sumula pela nossa Superior Corte de Contas no Acórdão 1631/20017 Plenário que:  
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O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto, 

representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação vista 

em caráter de generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidades que sejam 

conduzidas por circunstâncias ensejadoras de determinada feição fora do 

comum. Não se admite a discriminação arbitrária na seleção do contratante, 

sendo insuprimível o tratamento uniforme para situações uniformes, tendo em 

vista que, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993, a licitação destina-

se a garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, e também a observância do princípio constitucional da 

isonomia. (grifo nosso). 

 

Como se vislumbra na lição dos doutrinadores e da Suprema Corte de 

Contas, não é o prestador / fornecedor que vai dizer o que necessita a administração pública e 

sim o contrário, afinal é o servidor público que conhece as peculiaridades e dificuldade dos seus 

serviços e de seu município. O princípio da Isonomia é aplicado aos licitantes e não ao objeto 

pleiteado pela Administração. 

 

 Onde com base na proposta mais vantajosa, não busca apenas o melhor 

preço e sim o melhor custo benefício alinhado com a sua necessidade e ao Princípio de Eficiência.  

 

A administração não pode procurar apenas o menor preço e se eximir de 

busca a eficiência do serviço público que cairá no jargão popular onde “o barato que sai caro”. 

Assim nos ensina Bandeira de Mello em Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011. P. 884: 

 

“O princípio da eficiência consubstancia a exigência de que os gestores da coisa 

pública não economizem esforços no desempenho dos seus encargos, de modo 

a otimizar o emprego dos recursos que a sociedade destina para a satisfação das 

suas múltiplas necessidades; numa palavra, que pratiquem a “boa 

administração”, de que falam os publicitas italianos”. 
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Bem como Maria Sylvia Zanella Di Pietro em Direito Administrativo. 14. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 83 define o princípio da eficiência como: 

 

“O que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 

função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas 

com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 

membros”. (grifo nosso). 

 

No entanto, o que deve ter em mente no caso em tela é que acatar a 

exigência da empresa é afrontar o direito de escolha da administração, onde deve existir 

conveniência e oportunidade.  

 

A luz do nosso entendimento jurídico, o interesse público sempre deve 

sobressair ao interesse privado, a administração não pode curvar a uma exigência de terceiro 

que lhe acarreta algo desproporcional ao desejado, como averiguado no processo de licitação 

em andamento a administração verificará quando oportuno a exigência de autorizar a 

participação de consórcios, mas considerando que existem pequenas empresas que atendem 

o objeto, em consideração o incentivo às empresas de Medio e Pequeno Porte, estaríamos 

restrigindo a participação de segmentos conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, é e público 

e notório que a administração presa pela qualidade dos serviços / produtos.  

 

Em atenção à solicitação, vale de pronto lembrar algumas das disposições 

do art. 3º da Lei de Licitações e Contratos, in verbis:  

 

"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
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probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§ 1º É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 

e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato;” 

 

Verifica-se, à luz do dispositivo supra, que o procedimento licitatório é 

regido por princípios específicos nominalmente elencados, dentre o quais destacamos o princípio 

da igualdade entre os licitantes ou da isonomia. Verifica-se, ainda, que toda restrição 

impertinente ou irrelevante ao objeto do certame vicia irremediavelmente o procedimento. 

 

É o que leciona Marçal Justen Filho, ao comentar o inciso I do dispositivo 

anteriormente transcrito: 

"No inc. I, arrolam-se os casos em que as condições impostas pelo instrumento 

convocatório distorcem o procedimento licitatório. O ato convocatório, ao 

estabelecer tais requisitos, já predetermina o(s) provável(is) vencedor(es). O 

dispositivo não significa, porém, vedação a cláusulas restritivas da 

participação. Não impede a previsão de exigências rigorosas, nem 

impossibilita exigência que apenas possam ser cumpridas por específicas 

pessoas. Veda-se cláusula desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja 

orientação não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar alguns 

particulares. Se a restrição for necessária para atender ao interesse público, 

nenhuma irregularidade existirá em sua previsão. Terão de ser analisados 

conjuntamente a cláusula restritiva e o objeto da licitação. A invalidade não 

reside na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição 

com o objeto da licitação. Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto 

no art. 37, inc. XXI, da CF ("... o qual somente permitirá exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações"). A incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser 
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excessiva ou desproporcionada às necessidades da Administração. Poderá, 

também, decorrer da inadequação entre a exigência e a necessidade da 

Administração." 

 

Comprovada a imprescindibilidade de tal exigência para a consecução do 

interesse público, não há que se falar em restrição ilícita.  

 

Poderá, também, decorrer da inadequação entre a exigência e as 

necessidades da Administração.”  

 

Por esses motivos, não vejo a princípio qualquer ilegalidade. 

 

Item 5 – Das Propostas: 

Em relação a documentação de natureza constitutiva, própria do 

processo licitatório como a proposta de preços e as declarações, somente se admite o 

saneamento se for clara e indiscutível a sua alteração não cause reflexos sobre as condições da 

proposta latu sensu do proponente. 

Vemos que a ausência de apresentação da proposta digital em mídia, 

deverá ser lançada no respectivo sitio eletrônico da locadora do sistema do município e sua 

respectiva impressão, sendo, gerada através do referido link disponível para acesso e digitação 

para atendimento e aplicação dos princípios da eficiencia, celeridade e isonômia entre os 

concorrentes, consequente não é erro meramente material, não é um erro de cálculo ou grafia, 

mas sim, omite uma informação essencial, substancial para se avaliar a classificação da empresa. 

No caso de vício em documento de habilitação, há de se ter cautela ao 

invocar o princípio do formalismo moderado:  

Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações 

que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 

3º, da Lei 8.666/1993, desde que não resulte inserção de documento 
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novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (TCU – Acórdão 

2.873/2014 – Plenário – Min. Augusto Sherman. DATA 29/10/2014) 38.  

O Tribunal de Contas da União tem uma série de decisões e acórdãos 

tratando do saneamento de propostas, a grande maioria se refere aos ajustes nas planilhas de 

composição de preço.  

 

Interessante ressaltar que a cláusula 2.1 do Anexo I, e redação final do 

Anexo IV – Da Proposta, foram determinantes recorrente é clara e objetiva quanto às exigências, 

e tem por objetivo a averiguação prévia do item a ser licitado, respaldada em lei; é uma 

preocupação da área demandante em os processos licitatórios sejam eficientes, céleres e 

isônmicos tanto ao Município quanto aos Licitantes Proponentes.  

 

Contudo, em reflexão, talvez seja importante avaliar a essencialidade da 

exigência citada no confronto com o artigo 30, §2º da Lei Federal nº 8.666/93, o que torna 

compreensível a irresignação da recorrente e a atuação do pregoeiro dilemática, pois, apesar da 

condutora está convicta de que o documento proposta gerada através sistema desta 

municipalidade, devendo ser gerado, impressos e gravado em mídia para entrega a equipe de 

apoio, poderia ser incluso a qualquer momento, e a exigência da mídia e obrigatória a 

apresentação juntamente com a Proposta, o tal documento traz segurança na escolha da melhor 

proposta e item para ser atendido conforme o instrumento editalício. 

 

Cumpre-nos registrar que este Município de Coqueiral-MG, quando da 

elaboração de seus processos licitatórios, alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores 

da Administração Pública, elucidados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° 

da Lei Federal n° 8.666/93, especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato 

administrativo e respeito ao princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta mais 

vantajosa à Administração e pleiteia pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos 

produtos e dos serviços a serem prestados.  
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Item 7.4 – Da Qualificação Econômico Financeira  

 

Totalmente confuso tal questionamento por parte da empresa 

impugnante, esta equipe de apoio assenta pela manutenção do respectivo ditame editalício do 

certame, e se for questão de numeração dos itens este foi corrigido através de errata ao edital 

nº 001/2021. 

 

7.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de 

03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida 

no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro indicador que o venha substituir.  

1 – Se necessária à atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado 

pelo contador.  

2 – O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa, ou em cópia 

reprográfica de seu “Termo de Abertura”, comprobatório de registro na Junta Comercial. Serão 

aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados:  

I - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em Diário Oficial ou 

em jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do fornecedor.  

II - Sociedades empresárias, não empresárias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocópia do livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia 

do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do fornecedor, ou em outro órgão equivalente;  
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III - no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples 

Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica do último Exercício, exigível na forma da lei;  

IV - sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor, ou em outro 

órgão equivalente;  

7.4.1.1 - A boa situação financeira será avaliada pelo Índice de Liquidez Geral (ILG) superior a 1,0 

(um vírgula zero) resultantes da aplicação da seguinte fórmula, e apresentados na forma de 

Anexo I, devidamente assinado pelo contador responsável: Anexo I. 

ILG        AC + RLP, em que: 

         PC + ELP 

AC = Ativo Circulante  

RLP = Realizável a Longo Prazo  

PC = Passivo Circulante  

ELP = Exigível a Longo Prazo 

a) Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for inferior a 1,0 (um 

vírgula zero). 

 Os documentos relativos ao item 7.4, deverão ser apresentados contendo assinatura do 

representante legal da empresa licitante e do seu contador ou mediante publicação no Órgão de 

Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua 

publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional 

de Contabilidade – CRC – é indispensável.  

7.4.2 - O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação após o dia 

30 de abril do corrente ano será obrigatoriamente o do exercício imediatamente anterior. 

As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão apresentar, para 

tanto, o balanço de abertura obedecidos aos aspectos legais e formais de sua elaboração. 

7.4.3 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo Tribunal de Justiça 

do Estado ou Cartório / Secretaria do distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja data de 

expedição não anteceda em mais de 90 (noventa) dias a data da apresentação das propostas; 
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Item 3 – Do Consórcio   

 

A participação de empresas em consórcio no procedimento licitatório está 

prevista no art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93, que estabelece que: 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em 

consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender 

às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por 

parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação 

técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito 

de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a 

Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% 

(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível 

este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por 

micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma 

licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no 

inciso II deste artigo. 
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§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração 

do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do 

compromisso referido no inciso I deste artigo. 

 

Conforme se observa da simples leitura do caput do artigo supracitado, a 

participação de empresas em consórcio não é automática, dependendo de autorização expressa 

da Administração Pública. Assim, a Lei Federal nº 8.666/93 assegura à Administração Pública a 

faculdade de admitir em suas licitações a participação de empresas consorciadas. 

 

Dessa forma, para que seja possível a participação de empresas 

consorciadas, se faz necessária a manifestação expressa de vontade da Administração. Tal 

manifestação, com efeito, se dá por meio do edital de licitação. Caso o edital seja omisso, 

entende-se que não é possível a participação de empresas consorciadas. 

 

Esse é, também, o entendimento, do Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado de Monas Gerais, senão vejamos: 

 

RECURSO ORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE 

CONTAS.   LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. I. LEI N. 

10.520/2002. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.666/93. II. 

PERMISIVO. ART. 33 DA LEI Nº. 8.666/93. APLICAÇÃO. PREVISÃO 

EXPRESSA NO EDITAL. NECESSIDADE. III. VEDAÇÃO OU PERMISSÃO. 

DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR. CONDICIONANTES JURÍDICOS. AMPLA 

COMPETITIVIDADE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. IV. OBJETO COMUM, 

SIMPLES E DE PEQUENA MONTA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM 

CONSÓRCIO. PROIBIÇÃO. REGRA. V. MOTIVAÇÃO EXPRESSA, NÃO 

OBRIGATORIEDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR. NÃO 

CABIMENTO. NATUREZA DO OBJETO. JUSTIFICATIVA. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. 
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1. Diante da ausência de norma na Lei nº 10.520/2002 sobre a 

possibilidade de participação de empresas consorciadas em pregão, 

aplica-se, subsidiariamente, o disposto na Lei nº 8.666/1993. 

2. Admite-se a participação de empresas reunidas em consórcio em 

certames promovidos pela Administração nos termos do art. 33 da Lei 

nº8.666/93, desde que haja disposição expressa no edital. 

3. Por via regra, prevalece a vedação à participação dos consórcios em 

licitações em que o objeto for comum, simples e de pequena monta, a 

opção da Administração por vedar ou permitir a participação de 

empresas reunidas em consórcio na licitação deve ter como parâmetro a 

conjugação de elementos como vulto, dimensão e complexidade, 

devendo ser assegurada no caso concreto a ampla competitividade no 

certame. 

4. Não cabe a responsabilização do gestor pela ausência de motivação 

expressa, nos casos em que a situação fática encontrar correspondência 

com a regra geral, uma vez que a própria natureza do objeto licitado 

justifica por si só a vedação à participação, de empresas reunidas em 

consócio no certame. Ademais, se nas licitações para a aquisição de bens 

e serviços comuns a participação de consórcio é excepcional, algum 

sentido faria em exigir justificativa para sua permissão, mas jamais 

quanto a sua restrição. (TCE-MG – Recurso Ordinário nº 952058 – Relator: 

Conselheiro José Alves Viana – DJ 03 de agosto de 2016). 

 

Porém, o instrumento editalício é omisso quanto a participação de 

empresas consorciadas. Diante da omissão, entende-se que não é possível a participação de 

empresas consorciadas. Restando vedada a participação de consórcios. 

 

Cumpre-nos destacar que os serviços a serem executados são de baixa 

complexidade técnica, não sendo conveniente a participação de consórcios uma vez que um 

enorme número de empresas individualmente possui capacidade técnica de forma isolada para 
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participar do certame. A participação de consórcios além de tornar a licitação mais complexa, 

ainda causa atrasos relevantes à execução da obra em razão do prazo necessário para a 

constituição do consórcio, o que no caso em tela não é desejável. 

 

Desse modo, a Comissão Permanente de Licitação informa que não será 

permitida a participação de empresas em consórcio neste certame. 

 

Item 4 – Da Aceitabilidade da Proposta (do B.D.I.) 

 

Conforme Relatório do Setor de Orçamentos, “referente à desoneração 

da folha pela adoção deste regime de recolhimento previdenciário, não restringe a participação 

das empresas que não optam por este modelo. Deixamos claro que ganhará a licitação a empresa 

que ofertar o menor preço no certame, independente do regime adotado, não sendo permitido 

nenhum pleito posterior de aditamento contratual em razão da escolha da empresa. A Advocacia 

Geral da União no parecer nº011/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU reza o seguinte: 

 

“... Na fase preparatória da licitação, ao fazer uma estimativa do valor do 

futuro contrato, a Administração deverá confeccionar um único orçamento de referência, no 

qual considerará o regime tributário que lhe for mais vantajoso, porém os licitantes deverão 

elaborar as planilhas de custos e formação de preços que acompanham suas propostas com 

observância do regime tributário a que se sujeitam, não podendo utilizar os critérios constantes 

do orçamento de referência (se estes não lhe foram aplicáveis), e depois no caso de adjudicação 

e contratação, pleitear uma indevida revisão contratual.” 

 

Conforme Relatório do Setor de Orçamentos “esses serviços requisitados 

não são necessários, levando em conta que se trata de uma ata para manutenções pontuais, em 

edificações já existentes no município. Não sendo, portanto, necessária limpeza permanente de 

obra, nem limpeza final. Considerarmos também que é responsabilidade de todos os funcionários 

manter o local de trabalho limpo e organizado, não existindo a necessidade de remunerar tal boa 

prática”. 
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Da ausência de previsão de itens de serviços/obras na planilha de composição de custos: 

 

Conforme Relatório do Setor de Orçamentos “a ata trata de serviços que 

a Administração do Município julgou necessária para a realização de manutenções em prédios já 

existentes. Devido à imprevisibilidade dos locais que demandarão manutenção, inerente a este 

tipo de contrato, e quais serão as tarefas não é possível realizar maiores detalhamentos. As 

composições utilizadas na planilha podem ser encontradas nas referencias de cada item, por se 

tratarem de planilhas abertas e de livre acesso.” 

 

Da ausência de publicação da planilha de encargos sociais: 

 

 Conforme Relatório do Setor de Orçamentos “foram utilizadas 

como referência as planilhas públicas SINAPI, SETOP, e SUDECAP, e suas mãos-de-obra. Nestas 

planilhas temos os cálculos de encargos sociais e complementares abertos ao público e 

disponíveis para a consulta nos sites dos respectivos órgãos mantenedores das bases. Sendo 

assim implícita a consulta aos mesmos. Os cálculos desta mão de obra são feitos conforme a lei 

e suas respectivas convenções coletivas, informação esta também aberta ao público e de livre 

exame.” 

 

Da Ata / Contrato: 

 

Conforme Relatório do Setor de Orçamentos “trata-se de uma ata para a 

realização de serviços de manutenção em edificações já existentes, portanto, não existem custos 

referentes as mobilizações e desmobilizações, acampamentos ou de instalações de canteiro. 

Referente à Administração Local, tal despesa está sendo remunerada, estando alocado como 

custo direto da obra”. Caso seje necessário poderá o município converter a SRP e CA. 
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Da Fiscalização: 

20.5 - A contratada além de gerenciar o processo, deve gerenciar o 

contrato / ata até o seu encerramento/distrato. Mantido pois, além do fiscal da obra a contratada 

também deverá gerenciar a ARP ou CA assinado com município, principalmente quanto ao saldo 

do instrumento a ser assinado. 

De acordo com o Relatório do Setor de Orçamentos “conforme resolução 

do CONFEA Nº 1.024, DE 21 DE AGOSTO DE 2009, a responsabilidade pelo diário de obras é do 

responsável técnico, não sendo necessário o apontador”. 

 

Do Reajustamento do Preço 

Por se tratar de Tabela SETOP, esta e reajustamente pela Caixa Econômica 

Federal, não de se falar em reajuste nem materiais e nem de serviço. 

 

Da Habilitação Jurídica Técnica 

 

Totalmente confuso tal questionamento por parte da empresa 

impugnante, esta equipe de apoio assenta pela manutenção do respectivo ditame editalício do 

certame, e se for questão de prestação de serviços com o fornecimento de materiais dos itens 

este foi corrigido através de errata ao edital nº 001/2021. 

7.1.6 - Atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado, 

comprovando que a empresa licitante já tenha prestado serviços com o fornecimento de 

materiais conforme objeto e planilha SETOP/SINAP. 

Todo e qualquer pagamento referente a materiais será exclusivamente 

de acordo com Tabela SETOP vigenge à época.  

 

Para elaboração do Orçamento Preliminar, só poderão ser utilizados os 

serviços constantes na Tabela SETOP atualizada, observados os quantitativos estimados. Em 

casos muito específicos de serviços em que não houver correspondência na Tabela SETOP, pode-

se, excepcionalmente, utilizar a Tabela SINAPI, sendo vedada qualquer outra referência 
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V – DA DECISÃO. 

 

Diante do exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, em 

atendimento as normas estipuladas pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo instrumento 

convocatório, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, decide por CONHECER a presente 

IMPUGNAÇÃO, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma que se mantem os termos 

do edital e prazos nele estabelecidos, pelos fatos e fundamentos apresentados, e promove a 

decisão à autoridade superior. 

 

 

 

 Coqueiral, 17 de dezembro de 2021. 

 

 

_____________________________ 

Glauciano Siqueira de Araújo 

Pregoeiro Municipal 
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DA DECISÃO À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Processo Administrativo Licitatório nº 112/2020. 

Pregão Presencial nº 068/2021. 

Sistema de Registro de Preço nº 062/2021. 

 

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO DE JULGAMENTO TIPO MAIOR 

DESCONTO TABELA SETOP NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 

CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), REFORMAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES 

FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE 

COQUEIRAL/MG ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO 

CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O 

MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA E ANEXOS, QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

I – DA IMPUGNAÇÃO 

Impugnação interposta TEMPESTIVAMENTE pela empresa M-LINK 

EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.283.505/0001-07, doravante denominada 

IMPUGNANTE, insurgiu-se contra o instrumento editalício supramencionado, apresentando a 

impugnação protocolada no dia 16/12/2021, sendo, portanto, tempestiva. 
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Em síntese, a Impugnante questionou a não participação de consórcios, 

Proposta, Qualificação Econômica Financeira, tópicos técnicos ao BDI, encargos sociais, ausência 

de itens. 

 

II – DO MÉRITO 

A comissão Permanente de Licitação e a equipe técnica de obras 

analisaram os apontamentos feitos pela Impugnante, tendo a Equipe de Apoio esclarecido os 

itens referentes a consórcio edemais. 

 

A equipe técnica de engenharia tratou dos demais tópicos. A decisão do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio foi devidamente fundamentada, bem como a manifestação dos 

engenheiros, tendo sido indeferidos os pedidos formulados na impugnação, com a promoção à 

autoridade superior. 

 

III – DA DECISÃO 

Analisando detidamente as questões apresentadas pela Impugnante e 

atento às fundamentações explicitadas tanto pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio como pela equipe 

da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura, deixaram evidente a legalidade do 

procedimento, indefiro os pedidos formulados por M-LINK EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita 

no CNPJ nº 03.283.505/0001-07, mantendo-se inalterado o instrumento editalício e mantida a 

sessão do pregão presencial no dia 20/12/2021 às 13h:00min. 

 

 

Coqueiral, 17 de dezembro de 2021. 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 


