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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DA 
LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1301017 00004/2020 DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE 
 

 

 

 

 

 

A/C - Sr. Ricardo Luiz Miranda( Pregoeiro) 

  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1301017 00004/2020  
PROCESSO DE COMPRA Nº 1301017 00004/2020 
 

OBJETO: “A presente licitação tem por objeto contratação de pessoa jurídica 
especializada para prestação dos serviços de agente de integração na gestão administrava 
de estágio, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de 
acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.” 

 

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA - CIEE, 
pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de Associação 
Social de Interesse Público, inscrita no CNPJ. 21.728.779/0001-36, com sede 
a Rua Célio de Castro, 79, bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
CEP. 31.110-000, por sua representante legal abaixo assinada, vem à 
presença de Vossa Senhoria tempestivamente, IMPUGNAR o 
mencionado instrumento convocatório de licitação, requerendo que V.Sa. 
se digne a receber, processar e deliberar sobre a presente, prolatando, 
tempestivamente, com a motivação adequada e suficiente, a r. decisão 
neste feito a respeito do alegado detalhadamente neste arrazoado. 

 
I – TEMPESTIVIDADE 

 
Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a 
sessão pública eletrônica está prevista para 26/05/2020 às 10h. 
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II – DA POSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO  

DE IMPUGNAÇÃO 
 

O Edital é passível de Impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis da data 
designada para o Certame, com base no artigo 41, § 2º da Lei n.º 8.666/93 e 
artigo 18 do Decreto 5.450/05. 

 

 
III - DAS RAZÕES PARA IMPUGNAÇÃO 

 
 
Trata-se de impugnação contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 1301017 
00004/2020, processo nº SEI 1300.01.0002992/2019-48 da SECRETARIA 
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, agendado para 
etapa de lances no dia 26/05/2020 às 10h. 

 

Sabemos que o art. 6º da Lei 8.666/93 estabelece que: 

 

“Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
[...] 
VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob 
qualquer dos seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo e total; 
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo de unidades determinadas;” 

 
No referido edital ficou estabelecido que: 

 

“6.6. As propostas deverão apresentar os preços unitários estabelecidos pelo 
Estado de Minas Gerais, por item e o valor mensal previsto, a ser fixado de 
acordo com a planilha de custos, constante do Termo de Referência e Anexo. 

6.6.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade dos itens da planilha 
de custos, não sendo aceitos aqueles que contemplem apenas parte da 
remuneração. 

 [...] 
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7.3.1. O critério de julgamento será o de Menor preço global ofertado, apurado 
de acordo com o Anexo II Proposta Comercial.” 

Ocorre, porém que a fixação de critérios para que se efetue a análise dos preços 
por menor preço global restringir os demais participantes não enquadrados na 
Lei Complementar nº. 123/06 sem que isso signifique qualquer garantia extra 
de melhor preço. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a determinação da análise dos preços por 
menor preço global do presente edital, portanto norma restritiva de 
concorrência pública, indica um direcionamento às avessas, injustificado, e 
por isso, ilícito, situação que, como se verá abaixo, é exatamente o caso do 
Edital ora impugnado. 

 

IV – DO DIREITO 

 

A Administração Pública, para exercer as atividades empresariais, depende, 
em geral, de um procedimento seletivo prévio, que é a licitação. Conforme 
ensinamentos do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, licitação é: 

 

“o procedimento administrativo mediante o qual a Administração 
Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse. Visa 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 jurídicos.”1(grifamos) 

 

Nesse sentido nossa Constituição Federal de 1988, determina que: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:    

[...] 

                                                           
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Licitação e Contrato Administrativo, 14ª 
edição, Malheiros: São Paulo 2007. 
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 
(grifamos) 

 

Ademais, a Lei nº. 8666/93 em seu art. 3º veda expressamente a restrição 
ao caráter competitivo, em licitações públicas: 

 

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada 
e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da 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, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos 
§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 
1991.” (grifamos)   

 

O art. 6º da Lei 8.666/93 estabelece que: 

 

“Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
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VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob 
qualquer dos seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo e total; 
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo de unidades determinadas;” 

 

Noutro pórtico é fático enfatizar que a Súmula nº 247 do Egrégio Tribunal de 
Contas da União estabelece:  

 

“É OBRIGATÓRIA a admissão da adjudicação POR ITEM 
E NÃO POR PREÇO GLOBAL, nos editais das licitações 
para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto 
seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de 
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 
participação de licitantes que, embora não dispondo 
de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo 
com relação a itens ou unidades autônomas, devendo 
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.” 

 

Caso seja mantido os termos do edital impugnado considerando o preço 
global, conforme anexo II, e não apenas o preço unitário (somente o 
valor da taxa administrativa) ficará à Administração Pública restrita a 
preços que forem apresentadas por um reduzido grupo de empresas que se 
qualificam como ME’s e EPP’s para o fornecimento do serviço pretendido, 
uma vez que, serão desconsideradas outras propostas de fornecedores com 
estruturas de custos diversas, e, portanto, mais vantajosas à Administração 
Pública.  

 

A utilização indiscriminada desta cláusula sem levar em conta 
características do mercado do objeto específico da contratação tem um 
evidente potencial lesivo ao Erário, transferindo a este os custos relativos 
a uma maior concentração de mercado no fornecimento para o ente 
contratante, decorrente da menor concorrência resultante desta limitação 
editalícia, vez que, dependendo do valor apresentado pelas ME’s e 
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EPP’s não haverá disputa entre os demais participantes, 
restringindo a mesma apenas as empresas enquadradas na Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 

Dessa forma, é importante sopesar princípios que regem as licitações 
públicas como o da competitividade, da economicidade, da eficiência e da 
legalidade, com a finalidade última de buscar a “proposta mais vantajosa 
para a administração”, conforme determina o artigo 3º da Lei 8666/93.  

 

Ademais, não só na legislação em comento, em seus artigos 44 e 45, 
como em outras que regem as licitações públicas, a exemplo do 
Decreto nº 8.538/2015, existem dispositivos que contemplam o 
critério de desempate ficto, oportunizando equilíbrio na disputa 
com as demais instituições ou empresas, não deixando, portanto, as 
microempresas e empresas de pequeno porte desamparadas. 

 

 

V - CONCLUSÕES E PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto, requer esse CIEE/MG que se digne V.Sa. a 
receber, processar e deliberar sobre a presente IMPUGNAÇÃO para que 
seja acolhida, para que o critério de julgamento seja o de MELHOR 
PREÇO POR ITEM  (considerando apenas a taxa de administrativa) 
republicando-se o novo texto pelos meios oficiais e remarcando-se, caso 
necessário, a data para a realização do certame. 

 
 
Nestes termos, 
Pede Deferimento. 

Belo Horizonte, 20 de maio de 2020. 

 

 
 

JULIANA MARIA CUNHA REIS         SHIRLEY NERI DE AGUIAR OLIVEIRA 
OAB/MG 135.944                                                 OAB/MG 148.138 
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