
 

ILMO. SR. 

DR. ALEXANDRE DE CÁSSIO BORGES.  

DD. Presidente da CPGI.  

Praça Étore Zerbeta, 37, Jardim Europa - Andradas/MG. 

 

 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021.  

 

 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 13:00 horas do dia 15/03/2021.  

ABERTURA: 15/03/2021 às 13:30 horas.  

JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.  

REGIME EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.  

 

 

 

DO OBJETO  DA LICITAÇÃO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - CPGI.”  

 

 

 

VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.230.611/0001-51, 

inscrição estadual nº062.734.667-0042,  situada à Avenida Perimetral, 2521,  

Distrito Industrial do Jatobá, Belo Horizonte, MG, CEP30.670-195, vem, 



 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu representante legal 

que a esta subscreve,  para, nos termos do artigo 41 da Lei Federal nº 

8.666/93, oferecer a presente IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA aos 

termos do edital alhures mencionado, pelos motivos de fato e razões de 

direito a seguir expostos e articulados.  

 

Requer, outrossim, seja a presente impugnação recebida no seu legal 

efeito e devidamente processada, após o que, analisadas as razões por Vossa 

Excelência, reveja o edital e as condições nele constantes, que, se mantidas 

como se encontram, são contrárias às disposições contidas nas legislações 

alhures citadas, à jurisprudência e, inclusive, a doutrina que regem a matéria, 

acarretando, ainda, prejuízo para as partes e para o interesse público. 

 

 Esta Impugnante reserva, a si, o direito de apresentar Representação, 

nos termos do art. 113, da Lei nº 8.666/93, aos órgãos de controle interno e 

externo, em especial ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, no 

sentido de restaurar a legitimidade do Edital em referência, bem assim, a 

conseqüente legalidade do certame, se assim a situação o exigir. 

 

 De início é importante frisar que a principal razão para apresentação 

da presente impugnação é demonstrar, ao douto Presidente do Consórcio 

Público para Gestão Integrada - CPGI,  que a presente  licitação não 

poderá ter continuidade da forma como se apresenta, sob pena de infringir 

norma  INFRA-CONSTITUCIONAL. 

 

 



 

 

 

DO EDITAL. 

 

          Trata-se de licitação pública, na modalidade Concorrência, cujo objeto 

é  a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 

PARA GESTÃO INTEGRADA - CPGI.”  

 

 

           A sessão inaugural encontra-se designada para o próximo dia 

15/03/2021 às 13:30 horas, que confere plena tempestividade à presente 

impugnação.  

 

Vejamos o disposto no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 
de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, 
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação 
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 
no § 1º do art. 113. 

 

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 
licitação perante a administração o “licitante” que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços 
ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. (Grifo nosso) 

  



 

 Conforme destacado acima, o prazo de cinco dias úteis é cabível 

somente no caso de impugnação “por qualquer cidadão”, em licitação regida 

pela Lei N. 8.666/93. 

 

 

          Examinando criteriosamente o edital, a peticionária notou a existência 

de exigências e incorreções que se acham em desconformidade à Lei nº 

8.666/93 e demais legislações que regem os processos licitatórios, as quais 

são ora objeto da presente impugnação. 

 

 

DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO. 

 

 

DA NECESSIDADE DE REGISTRO NO CREA/CAU DO ATESTADO 

DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL – ILEGALIDADE. 

 

 

Dispõe o edital em seu item 3.3.4: 

 

“3.3.4. Capacitação Técnico-Operacional de que trata o item 3.3.3: 

Atestado(s) técnico(s) emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, comprovando que a 

licitante proponente executou serviços similares ao objeto da presente 

licitação, conforme os quantitativos definidos abaixo...” (GRIFO NOSSO) 

 

 



 

  É certo e sabido que a exigência acima é ILEGAL conforme 

reiteradas decisões de nossos tribunais de conta, senão vejamos. 

 

 Valendo-se justamente dessa interpretação, o TCU exarou o Acórdão 

nº 128/2012 – 2ª Câmara, no seguinte sentido: 

"1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de 

empresa para a execução de obra de engenharia a exigência de registro no 

CREA dos atestados para comprovação da capacitação técnica 

operacional das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no 

subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 1.5.2 do Capítulo III 

do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução 

CONFEA nº 1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA nº 

085/2011." (Destacamos.) 

 

 Para a qualificação técnico-operacional, seguindo o entendimento 

exposto pelo CONFEA em seu Manual de Procedimentos Operacionais e 

pelo TCU no citado Acórdão, não será possível exigir o registro do atestado 

junto ao CREA. 

 Como se sabe a fase de habilitação tem por objetivo aferir se os 

particulares interessados em contratar com a Administração Pública 

preenchem os requisitos subjetivos mínimos capazes de gerar a presunção de 

que, uma vez celebrado o ajuste, terão condições de executar seu objeto de 

modo adequado. 

 



 

 No caso de licitações cujo objeto verse sobre a contratação de obras 

ou serviços de engenharia, de acordo com o art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 

a prova de qualificação técnica das licitantes se dá com a apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, no caso o 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 

 

 O procedimento para o registro do atestado no CREA passou a ser 

regulamentado em atenção ao art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, que 

objetiva comprovar a capacidade técnico-profissional das empresas em 

processos licitatórios. 

 

 Apesar do argumento de que a Lei de Licitações define a emissão do 

atestado como um ato declaratório do contratante, a análise conjunta do art. 

30 da Lei nº 8.666, de 1993, com os arts. 13 e 14 da Lei nº 5.194, de 

1966, obriga que os elementos quantitativos e qualitativos relativos à obra 

ou serviço realizado sejam declarados por profissional habilitado, uma vez 

que o leigo não possui conhecimento técnico para fazê-lo. 

 

 Em razão do grau cada vez maior de especificidade dos dados 

constantes dos atestados, visando subsidiar as análises de compatibilidade de 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, esta 

declaração técnica passou a ser de extrema importância para a salvaguarda 

dos interesses sociais, uma vez que evita a certificação pelo CREA de 

documentos cujos dados podem não condizer com a realidade e, por 



 

conseguinte, dificulta a participação no certame de empresas que não 

atendem aos critérios de capacitação técnico-profissional."  

 

 Dizer que somente os atestados referentes à qualificação técnico-

profissional devem ser registrados perante o CREA significa que aqueles 

relativos à qualificação técnico-operacional não precisam ser 

registrados nessa entidade. 

 

 Nem poderia ser diferente, uma vez que os atestados de qualificação 

técnico-operacional visam a comprovar, segundo Marçal Justen Filho, que 

"a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente 

de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada 

pela Administração Pública." [1] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 

2009. p. 421. 

 

 Como a atuação das pessoas jurídicas depende da presença de 

profissionais habilitados, os quais são indicados como responsáveis técnicos 

pela execução das obras e serviços de engenharia, tem-se como razoável e 

pertinente que a exigência do registro dos atestados junto ao CREA se 

restrinja à qualificação técnico-profissional. Assim, os atestados 

referentes à qualificação técnico-operacional, como visam apenas a 

demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto semelhante ao 

pretendido pela Administração, basta a sua apresentação, sendo 



 

dispensável o seu registro perante o CREA, como exigido no presente 

edital. 

 

 A exigência como posta no edital é ilegal e deve ser  suprimida, sob 

pena de nulidade do edital. 

 

 

OUTRAS ILEGALIDADES DO EDITAL. 

 

 O presente edital, no Capitulo VII, condições necessárias à prestação 

de serviços, dispõe em seu subitem: 

 

 

 “7.7 a responsabilidade da contratada no requerimento para obtenção, 

renovação ou ajustes juntos aos órgãos ambientais, bem como, pagamentos 

de taxas, que sejam pertinentes, junto aos órgãos de controle ambiental para 

renovação da L.O. do Aterro Sanitário. Ainda, será de responsabilidade da 

contratada eventuais taxas para pagamento de eventuais licenciamentos que 

por ventura possam vir a surgir durante a execução do contrato”. 

 

 

O edital dispõe,  ainda, no item 7.7.1. que: 

 



 

 “Segundo as novas diretrizes dos órgãos ambientais estadual, bem como a 

planilha orçamentária deste edital, a realização de uma nova célula 

dependerá da licença EIA/RIMA ou outra necessária. Caso, no momento da 

obtenção da licença para operação/execução da nova célula seja outra 

diferente da EIA/RIMA, o preço da tonelada será mantido por 03 (três) anos. 

Tal condição é válida em razão de outra licença ser valor menor que a 

obtenção da EIA/RIMA”.  

 

 

 Nobre Presidente, é de conhecimento público que o Aterro Sanitário 

do Consórcio CPGIRS obteve renovação da Licença de Operação de seu 

Aterro Sanitário na data de 30/01/2018, com validade de 10 anos, ou seja, 

vencimento em 30/01/2028. Sabendo-se que o atual projeto licenciado tem 

uma vida útil aproximada para mais 12 anos de aterramento de lixo, 

entendemos que a exigência do licenciamento ambiental é totalmente 

incompatível para um processo licitatório, eis que o mesmo tem vigência 

máxima de 5 (cinco) anos (contrato + aditivos). Assim, INJUSTIFICÁVEL  

tal exigência. 

 

 

 Deve ser destacado, também,  que  no Anexo II, Planilha de Custos, 

não consta no computo das despesas valores para fazer frente a execução 

dos estudos ambientais e pagamento das taxas de licenciamento. Dessa 

forma a exigência constante do edital é ilegal, uma vez que não há previsão 

para sua remuneração. 

 

 



 

 O edital também exige, das empresas licitantes, o custeio sobre a 

obtenção de licença de operação, sem apresentar as diretrizes básicas de 

enquadramento da atividade e modalidade de licenciamento ambiental 

especifica para a Ampliação do Aterro Sanitário CPGIRS. Vale salientar 

que, pela nova metodologia de licenciamento do Governo Estadual, os 

estudos ambientais necessários são específicos para cada localidade e 

definidos a partir de sua segurança ambiental. Assim sendo, da forma como 

está é impossível, realizar o levantamento de tais custos e dos estudos 

necessários.   

 

 O edital dispõe, ainda, no item 7.7.1 que: 

 

 “Caso, no momento da obtenção da licença para operação/execução da 

nova célula seja outra diferente da EIA/RIMA, o preço da tonelada será 

mantido por 03 (três) anos. Tal condição é válida em razão de outra licença 

ser valor menor que a obtenção da EIA/RIMA”. 

 

 

 O reajuste de preços pactuados em um contrato de natureza contínua, 

encontra amparo legal na Lei 8666/93. O reajuste de preços é na realidade, a 

alteração dos preços visando, compensar os efeitos das variações 

inflacionárias baseado em índices setoriais vinculados às elevações 

inflacionárias em razão da elevação dos custos decorrentes da mão-de-obra 

e dos insumos utilizados no contrato, garantindo a manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato. Entendemos que uma licitante não pode 

ser penalizada pela falta de informações ou previsibilidades editalícias.  

 Como se sabe o reajuste de preços possui fundamento constitucional, 

vez que a Carta Magna consagra o princípio do equilíbrio econômico-



 

financeiro, conforme se depreende do art. 37, inciso XXI, da Constituição da 

República: 

 

“Art. 37 [...] 

[...] 

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 as obrigações.” (grifo nosso) 

 Outrossim, tem previsão expressa na Lei n. 8.666/93, arts. 40, inciso 

XI, e 55, inciso III, a seguir transcritos: 

 

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, 

o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 

local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 

para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 

seguinte: 

[...] 



 

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a 

data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 

proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

[...] 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento.” 

 

 Dessa forma, o reajuste de preços objetiva preservar os contratados 

dos efeitos do regime inflacionário. Preserva-se o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de forma preventiva, vez que a cláusula de reajuste 

deve estar prevista no edital e no instrumento contratual quando da sua 

celebração, NÃO PODENDO HAVER CLÁUSULA QUE IMPEÇA O 

REAJUSTAMENTO. 

 

 Nesse sentido, preleciona a doutrina: 

 

 Pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o Poder Público 

adotam no próprio contrato o pressuposto rebus sic stantibus quanto aos 

valores então demarcados, posto que estipulam a revisão dos preços em 



 

função das alterações subseqüentes. É dizer: pretendem acautelar os riscos 

derivados das altas que, nos tempos atuais, assumem caráter de normalidade. 

Portanto, fica explícito no ajuste o propósito de garantir com previdência a 

equação econômico-financeira, à medida que se renega a imutabilidade de 

um valor fixo e se acolhe, como um dado interno à própria avença, a 

atualização do preço. 

 

  A propósito, a periodicidade do reajustamento é anual, sob pena 

de nulidade. 

 

 A esse respeito, Hely Lopes Meirelles2 preceitua que: 

 

[..] o reajustamento contratual de preços e tarifas é a medida convencionada 

entre as partes contratantes para evitar que, em razão das elevações do 

mercado, da desvalorização da moeda ou do aumento geral de salários no 

período de execução do contrato administrativo, venha a romper-se o 

equilíbro financeiro do ajuste. 

 

 Ante o exposto o item acima questionado deve ser extirpado do 

edital, sob pena de nulidade. 

 

 

 

 



 

DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ANEXO II. 

 

 

 Outro fato que merece destaque  é o custo de aquisição e aplicação da 

Geomembrana PEAD, que conta no Anexo II, Planilha de Composição de 

Custos. 

 

 Está disposto na Planilha: 

 

 

 

 

 Conforme destacado, acima, o valor unitário de R$ 22,00 (vinte e dois 

reais), por metro quadrado está completamente fora do preço  de mercado. 

 

 

 Pelo orçamento, em anexo, apresentado pela  da empresa EMBU 

Gemembrana de PEAD, inscrita no CNPJ: 08.040.411/0001-12, com 

endereço à Rua Saturno, 272 - Jardim Novo Embu, Embu das Artes/SP - 

CEP: 06840-080,(11)4241-7884 - (11) 96456-0145, 

contato@embugeomembrana.com.br, www.embugeomembrana.com.br, 

ORÇAMENTO Nº 289 08/03/2021, o valor é de R$ 308.873,85 (trezentos e 



 

oito mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), ou seja, 

mais de três vezes o valor constante da Planilha de Custos acima apresentada. 

 

 

 Por certo preço apresentado na Planilha está DESATUALIZADO 

podendo causar, inclusive a apresentação de propostas por parte dos 

licitantes com PREÇO INEXEQUÍVEL. 

 

 

 Por certo, no momento de fazer a contratação de uma obra ou  serviço, 

por meio de licitação, uma coisa que sempre chama a atenção é o preço.  

 

 Como evitar o preço inexequível? 

 

 No próprio edital da licitação a Administração Pública divulga os 

preços estimativos para aquele projeto. Então, para você evitar que a sua 

proposta seja apontada como inexequível, pode se basear por esse 

documento.  No caso em apreço, caso sigamos a Planilha ora questionada 

poderemos vir a ser desclassificado por apresentar um preço 

inexeqüível.  

 

 Pela Lei de Licitações artigo 48, inciso II, §1º, alíneas “a” e “b”, preço 

inexequível é aquele que não demonstra sua viabilidade de execução por 

meio de dados e documentos que comprovem que seus custos e coeficientes 

de produtividade são compatíveis com o objeto contratado.  



 

 Ou seja, é quando o serviço oferecido tem um valor muito abaixo da 

média de mercado e levanta dúvidas se a empresa que o oferta terá reais 

condições de colocá-lo em prática.  

 

 Se formos seguir os preços constantes da Planilha de Custos, em 

especial o aqui destacado podermos chegar à desclassificação e nossa 

proposta  por preço inexeqüível.  

 

 De acordo com a Lei de Licitações, art. 48, inciso II, uma proposta de 

licitação pode ser desclassificada por preço inexequível nos casos em que 

"não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma retribuição financeira 

mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir 

contratualmente". 

 

 Ou seja, caso o licitante não consiga comprovar a exequibilidade da 

sua proposta ou garantir de alguma forma que o serviço será entregue (como 

citado no tópico anterior) a proposta poderá ser desclassificada pela 

Administração Pública. O objetivo disso é minimizar os prejuízos que 

ocorrem quando o contrato firmado não é cumprido.  

 

 

 Assim, para evitar prejuízos aos licitantes e à própria 

Administração Pública o preço do item acima deve ser revisto, devendo 



 

estes preços retratarem a realizada do mercado, sob pena de 

“mascarar”  para menos a formação do preço final. 

 

 

 

OMISSÕES E OBSCURIDADES DO EDITAL. 

 

 

 Tendo em vista que o edital é omisso em alguns pontos, permanecem 

algumas dúvidas essências para adequada formulação dos preços, quanto ao 

fornecimento e aplicação de Geomembrana de PEAD na base das células de 

lixo. Assim, questiona-se: 

 

 Qual o trespasse mínimo exigido para a soldagem das mantas? 

 Qual o tipo de solda deverá ser utilizado na união das Geomembranas 

PEAD? 

 Será exigido controle tecnológico após a união das Geomembranas 

PEAD? Quais ensaios? 

 Serão exigidos ensaios referentes ao processo de fabricação das 

Geomembranas de PEAD? Quais ensaios? 

 

 

 Nobre Julgador, estas informações são cruciais para a formulação 

das propostas por parte dos licitantes, de forma equânime e competitiva, 

razão pela qual requer, desde já, sejam tais questões esclarecidas, sob 

pena de ferir os Princípios da Legalidade, Igualdade e Competitividade. 

 

 



 

Nobres Julgadores, por certo a  administração não tem liberdade para 

impor exigências quando as exigências, como no caso, vierem a restringir e 

ou dificultara  a participação de mais empresas que permitiria um preço mais 

competitivo e de acordo com os valores de mercado. 

Especialmente em virtude da regra constitucional (art. 37, XXI), 

somente poderão ser impostas exigências compatíveis com o mínimo de 

segurança da Administração Pública. A regra é sempre a mesma: não 

poderão ser impostas exigências excessivas, inadequadas,  imprecisas, 

discriminatórias como a que ora se combate. 

 

 

É também de expressivo valor a lição do Ministro HOMERO 

SANTOS: 

 

“Não basta que haja processo de licitação. O importante é que as 

contratações públicas de obras, serviços, compras, alienações, concessões, 

locações e demais negócios jurídicos sejam efetuados com  absoluto 

respeito às normas que regem a coisa pública, como garantia que toda 

sociedade deseja no sentido de que a Lei, o interesse público e a probidade 

administrativa prevaleçam nessas relações administrativas” (in Licitação: 

Instrumentode Moralidade Administrativa, Seminário ECT,Maceió/AL, 

DOU de 31/12/91). 

 

Ao verificar o conteúdo da norma do art.41 da Lei 8666/93 o 

Magistrado Jessé Torres Pereira Júnior teceu o seguinte comentário: 

 

 



 

“para que o edital vincule legitimamente a Administração e os licitantes 

necessários é que todas suas cláusulas e condições conformem-se aos 

princípios regentes da matéria e à lei, seguindo-se que o edital não é peça 

intangível, ao inteiro alvedrio da Administração.” (Comentários À Lei 

dasLicitações e Contratações da Administração Pública, Jessé Torres Pereira 

Júnior) 

 

 

Ao depararmos com o magistério de Hely Lopes Meirelles, “in” 

Direito Administrativo Brasileiro, Editora Revista dosTribunais, destacamos 

o seguinte: 

 

“No direito público, o que há de menor relevância é a vontade do 

administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos, 

não tem eficácia administrativa no direito e na lei. Não é a chancela da 

autoridade que valida o ato e o torna obrigatório. É a legalidade a pedra 

de toque de todo Ato Administrativo.” (14ª Ed., pág.174) “O poder 

administrativo concedido à autoridade pública tem limites certos e forma 

legal de utilização...” (13ª Ed.,pág. 89) 

 

 

Assim sendo, não se pode, por amor à competição, deixar de prever 

requisitos que sejam pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto 

perseguido, à luz do interesse público, porque não é essa a ratio legis, da 

mesma forma, é inquestionável que o dispositivo visa coibir a exigência 

infundada, imprecisa, dissonante com valores de mercado, etc, como, por 

exemplo as contidas neste edital e alhures destacadas. 

 



 

Não resta duvida, que se faz necessário estabelecer de forma clara e 

cristalina as questões  levantadas nesta impugnação, sob pena da 

administração dificultar, tornar imprecisa e, até inviável a contratação, ou 

inviabilizar a apresentação de proposta para os serviços ora licitados por 

imprecisão conforme acima apresentado, em especial na formação de preços 

para a apresentação de uma proposta justa. 

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao 

atendimento da lei. Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade 

pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei 

não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim, para o 

administrador público significa deve fazer assim.  

Por fim, é certo que o  princípio da isonomia quanto aos licitantes é 

reflexo do princípio republicano, de que todos são iguais perante a lei. De 

modo específico, para a licitação, está indicado no art. 37, XXI, da CF. Em 

razão disso, vedam-se cláusulas ou condições que importem em distinções 

ou discriminatórias. 

 

 

Em vista das considerações ora aduzidas, resta demonstrado, na esteira 

de fartas doutrina e jurisprudência de nossos Tribunais, que o Edital 

impugnado tem sua legalidade profundamente comprometida, em vista das 

exigências editalícias apontadas e da falha na formação do edital, que não 

se coadunam com os princípios norteadores da licitação consignados no 

artigo 3º da Lei 8.666/93, em especial os princípios da competitividade e da 

seleção da proposta mais vantajosa. 

 

 



 

Diante do exposto, é inquestionável que se proceda a devida correção 

do edital, suprimindo as irregularidades mencionadas na presente 

impugnação devolvendo-se via de consequência, o prazo para apresentação 

das propostas, nos exatos termos da lei.  

 

 

DO PEDIDO. 

 

 Diante de todo o exposto, aguarda-se, serenamente, seja acatada a 

presente impugnação administrativa para que, após suspensão do certame, 

seja corrigido o edital quanto aos aspectos acima apontados.  

 

             Acolhido o pedido, como se espera, será necessário reabrir o prazo 

de apresentação das propostas, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 

8.666/931, uma vez que tais alterações implicarão na reformulação das 

propostas, devendo, por isso, ser SUSPENSA a sessão de abertura designada 

para o próximo dia 15/03/2021 às 13:30 horas.  

 

  Termos em que  

  Pede Deferimento, 

 

 Belo Horizonte, 09 de março de 2021. 
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