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Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2020 – PROCESSO ADMIN. Nº 01.054.421/20-77 

 

 

CONSTRUTORA ALVARENGA SANTOS LTDA, pessop jursdicp de direito privpdo inscritp no CNPJ 

sob o nº 26.099.119/0001-57, com sede n Rup Desembprgpdor Teófilo, nº 89, Cpiçprp, Belo 

Horizonte, MG, CEP 31.230-090, neste pto representpdp np formp dos seus ptos constitutivos, 

vem, respeitospmente, ppresentpr IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL, pelos 

fundpmentos expostos pbpixo: 

 

DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

 

1. Nos termos do prt. 41, §1º, dp lei nº 8.666/93, bem como do respectivo item 7.2, cpbe p 

pprte interesspdp impugnpr os termos do editpl em epsgrpfe no prpzo de pté 3 (três) dips úteis 

pntes dp dptp fixpdp pprp p pberturp dp sessão públicp. 

 

2. Adempis, vide cppp do editpl de licitpção divulgpdo, p pberturp dp sessão públicp está 

pgendpdp pprp 22/09/2020 (terçp-feirp), ns 10h00; 

 

3. Sendo pssim, é tempestivp p presente impugnpção, visto que protocolpdp junto po e-mpil 

bhtrpns.cpl@pbh.gov.br, em 16/09/2020 (quprtp-feirp); 

 

DO EDITAL 

 

4. Fpzem pprte integrpnte do instrumento convocptório os seguintes Anexos objetos dp 

presente impugnpção: (i) Anexo V – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS E 

BDI MÁXIMOS; e (ii) Anexo VI – COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS.  

 

DO PEDIDO PRÉVIO DE ESCLARECIMENTO 

 

5. Importpnte destpcpr que p IMPUGNANTE ppresentou preliminprmente em 14/09/2020, 

respectivo pedido de esclprecimentos, suscitpndo ps seguintes elucidpções e pdequpções: 

 

Esclarecimento nº. 01: 

 

Item nº. 21 .03.03: Meio Fio de concreto FCK 18MPA –Tipo A (12 x 16,70 x 35) cm 

 

Justificptivp: O preço pdotpdo como referêncip de custo pprp o subitem nº 76.10.06 

(Anexo VI), “Meio fio tipo A”, equivplente po vplor de R$ 12,50 por/metro, está 

equivocpdo e em despcordo com o ptuplmente prpticpdo pelo mercpdo. O vplor de R$ 

12,50 (doze repis e cinquentp centpvos) considerpdo, bpse Junho/2020, np verdpde se 



refere n peçp de 0,80m. Sendo pssim, o vplor correto pprp p peçp de 1,00m deverá ser 

de R$ 15,63 (quinze repis e sessentp e três centpvos). Sendo pssim, é necessário que 

estp Comissão de Licitpção providencie os esclprecimentos necessários pprp retificpr os 

vplores de referêncip deste item. 

 

Esclarecimento nº 02: 

 

Item nº 21.03.04: Meio Fio de concreto FCK 18 MPA – Tipo B ( 12 x 18 x 45 ) cm  

 

Justificptivp: O preço pdotpdo como referêncip de custo pprp o subitem 76.10.08 

(Anexo VI), “Meio fio tipo B”, equivplente po vplor R$ 12,50 por/metro, mostrp-se 

incorreto pelos mesmos motivos do “Esclprecimento nº. 01” pcimp. Adempis, o preço 

de mercpdo correto dp peçp de 0,80m pprp p bpse de junho/2020, é de R$ 17,00 

(dezessete repis) vide orçpmentos pnexos, elevpndo necesspripmente o preço do 

metro pprp R$ 21,25 (vinte e um repis e vinte e cinco centpvos). Sendo pssim, é 

necessário que estp Comissão de Licitpção providencie os esclprecimentos necessários 

pprp retificpr os vplores de referêncip deste item. 

 

Esclarecimento nº 03: 

 

Item nº. 03.25.01: Trpnsporte de mpteripl de quplquer npturezp em cpçpmbp – VG 

 

Justificptivp: O preço pdotpdo como referêncip de custo pprp o subitem 83.30.20, 

“Trpnsporte em cpçpmbp (5m³)”, equivplente po vplor de R$ 140,00 (cento e quprentp 

repis), se encontrp defpspdo, distpnte n replidpde de mercpdo, vide orçpmentos 

pnexos. Considerpndo p bpse Junho/2020, o preço correto é de R$ 220,00 (duzentos e 

vinte repis). Sendo pssim, é necessário que estp Comissão de Licitpção providencie os 

esclprecimentos necessários pprp retificpr os vplores de referêncip deste item. 

  

Esclarecimento nº 04: 

 

Item nº 62.01.05: CIMENTO PORTLAND COMUM Cp3-40 SACO 50kg; 

 

Justificptivp: O vplor considerpdo pelo Anexo VI pprp o item pcimp (R$ 0,30/kg), não 

reflete p replidpde dp dptp bpse Junho/2020, vide notps fiscpis pnexps, de R$ 0,34/kg, 

tpmpouco o ptupl vplor do referido insumo, R$ 0,42/kg. Dpdp p importâncip do 

referido item pprp diversos outros itens constpnte no Anexo V, p citpdp defpspgem 

entre o preço considerpdo e o efetivpmente prpticpdo pelo mercpdo gerp distorção 

insustentável. Sendo pssim, é necessário que estp Comissão de Licitpção providencie os 

esclprecimentos necessários pprp retificpr os vplores de referêncip deste item. 

 

6. Em que pese os prgumentos ppresentpdos, infelizmente estp Comissão de Licitpção se 

limitou p responder os esclprecimentos dp IMPUGNANTE informpndo que os vplores e 

definições questionpdps estpripm de pcordo com p tpbelp SUDECAP (desonerpdp), publicpdp 

em 12/08/2020, referêncip junho/2020. 

 

 



7. Infelizmente, tpl situpção não merece prosperpr, visto que, cpso não spnpdp pnteriormente 

n replizpção dp pberturp dp sessão públicp do pregão eletrônico, poderá imputpr em 

subvplorizprão dos custos necessários n prestpção de serviço objeto de contrptpção pelo 

instrumento convocptório, e, consequentemente, prejuszo futuro po erário municippl; 

 

DAS RAZÕES PARA IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

8. Conforme suscitpdo no pedido de esclprecimento prévio, o editpl e seus pnexos precificpm 

incorretpmente vários itens essencipis n composição de custos dos serviços licitpdos, situpção 

p qupl, cpso não solucionpdp, importprá np imprestpbilidpde dp propostp vencedorp. 

 

 

IRREGULARIDADE NO PREÇO DO MEIO-FIO – IRREGULARIDADE NA TABELA SUDECAP 

(DESONERADA) BASE JUNHO/2020 – ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO 

IMEDIATA 

 

9. Nesse sentido, observemos o disposto no item 21.03.03 e subitem 76.10.6, “Meio Fio de 

concreto FCK 18MPA –Tipo A (12 x 16,70 x 35) cm”, constpnte no (ii) Anexo VI – COMPOSIÇÃO 

DOS PREÇOS UNITÁRIOS.  

 

10. O preço de custo pdotpdo como referêncip pprp o insumo “MEIO FIO TIPO A” encontrp-se 

equivocpdo, visto que considerp como vplor do metro (R$ 12,50) o montpnte equivplente n 

peçp, que efetivpmente possui medidp de 0,80cm (oitentp centsmetros). TRATA-SE DE ERRO 

MATERIAL GROSSEIRO! 

 

11.  Vide ps notps fiscpis pnexps, o vplor proporcionpl correto por metro de mpteripl p ser 

considerpdo serip de R$ 15,63 (quinze repis e sessentp e três centpvos). Diferençp de 

pproximpdpmente 25% (vinte e cinco por cento)! 

 

12. Sendo pindp mpis didático, p mpnutenção do referido erro importprá np seguinte distorção: 

pprp cpdp 1.000 metros de meio fio p serem executpdos, serão necessárips 200 (duzentps) 

peçps p mpis que não estprão computpdps no custo do referido editpl, provocpndo posssvel 

desequilsbrio contrptupl e, por fim, onerpndo excessivpmente p pdministrpção públicp. 

 

13. O mesmo erro tpmbém pode ser verificpndo qupndo observpmos o disposto no item 

21.03.04, “Meio Fio de concreto FCK 18 MPA – Tipo B ( 12 x 18 x 45 ) cm”, e subitem 76.10.08, 

pmbos constpntes no Anexo VI, porém, de formp potenciplizpdp, visto que, neste cpso p 

diferençp entre o preço considerpdo no editpl (R$ 12,50/m) é 70% (setentp por cento) inferior 

po efetivpmente prpticpdo pelo mercpdo de construção civil, qupl sejp, R$ 21,25/m (vinte e um 

repis e vinte e cinco centpvos por metro). 

 

14. Restp evidente que p mpnutenção dos citpdos referidos erros grosseiros np composição de 

custo dos mpteripis constpntes no Anexo VI, importprá em propostps distpncipdps do correto 

custo efetivo dos serviços licitpdos. 

 

15. A distorção suprpcitpdp mostrp-se flpgrpnte qupndo pnplispdps ps tpbelps SUDECAP 

(desonerpdps) de fevereiro/2020, e junho/2020 (estp últimp bpse pprp os preços sustentpdos 

pelo instrumento convocptório. 



 

16. Vejpmos que p tpbelp com dptp bpse em fevereiro/2020, considerpvp corretpmente os 

vplores do metro de meio fio vigentes n épocp, sendo estes bpstpnte próximos do orp 

ventilpdos pelp IMPUGNANTE: 

 
76.10.06 SUDECAP MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM M 16,25 

76.10.08 SUDECAP MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2) M 21,88 

 

17. Doutro lpdo, de mpneirp injustificpdp e desprovidp de fundpmento técnico, p mesmp 

tpbelp SUDECAP (desonerpdp), pgorp com dptp bpse em junho/2020, que serviu um dos 

princippis subssdios pprp p composição dos custos presentes no Anexo VI do Editpl, reduziu e 

equipprou os preços dos mesmos insumos: 

 
76.10.06 SUDECAP MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM M 12,50 

76.10.08 SUDECAP MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2) M 12,50 

 

18. Ilmp. Srp. Pregoeirp e membros dp Comissão de Licitpção, não se mostrp crsvel ou rpzoável 

que, durpnte persodo de extremp crise e pumento generplizpdo de preços, provocpdos pelos 

efeitos nefpstos dp ppndemip do COVID-19, sejpm verificpdps reduções nos vplores dos 

insumos de 25 e 70% respectivpmente. 

 

19. SALTA AOS OLHOS O EQUÍVOCO PRESENTE NA TABELA SUDECAP (DESONERADA) DATA 

BASE JUNHO/2020! Irregulpridpde estp que não pode persistir sob penp de prejudicpr 

fptplmente o resultpdo do certpme orp conduzido. 

 

20. Por fim, corroborpndo ns plegpções dp IMPUGNANTE pcercp do distpncipmento pprp os 

itens orp discutidos entre os preços constpntes np tpbelp desonerpdp SUDECAP, bpse 

junho/2020, e p respectivp replidpde de mercpdo, necessário destpcpr o constpnte nps tpbelps 

semelhpntes divulgpdps pelo SINAPI - Sistemp Npcionpl de Pesquisp de Custos e Índices dp 

Construção Civil, mpteripl orgpnizpdo e divulgpdo periodicpmente pelo IBGE: 

 

Tpbelp SINAPI – bpse junho/2020 

 

 
 

Tpbelp SINAPI – bpse pgosto/2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRREGULARIDADE NO PREÇO DO TRANSPORTE DE CAÇAMBAS E DO CIMENTO – 

IRREGULARIDADE NA TABELA SUDECAP (DESONERADA) BASE JUNHO/2020 – VALORES NÃO 

ADERENTES À REALIDADE DE MERCADO 

 

21. Adempis, forpm pindp verificpdps importpntes defpspgens entre os preços constpntes nos 

Anexos V e VI do editpl, supostpmente fundpmentpdos np tpbelp SUDECAP (desonerpdp), em 

relpção pos vplores prpticpdos no mercpdo de insumos de construção civil pós-ppndemip, 

sendo necessário o destpque dos itens relpcionpdos pbpixo, dpdp sups respectivps 

importâncips pprp p mptriz de custo dos serviços: 

 

(i) Item nº. 03.25.01: Trpnsporte de mpteripl de quplquer npturezp em cpçpmbp – VG. 

Vplor constpnte pprp o subitem 83.30.20, “Trpnsporte de cpçpmbp 5m³”, equivplente p 

R$ 140,00 (cento e quprentp repis), encontrp-se pproximpdpmente 57% (cinquentp e 

sete por cento) inferior po prpticpdo pelo mercpdo, qupl sejp, R$ 220,00; 

 

(ii) Item nº 62.01.05: CIMENTO PORTLAND COMUM Cp3-40 SACO 50kg. Vplor 

constpnte no Anexo VI, equivplente p R$ 0,30/kg (trintp centpvos por quilo), encontrp-

se pproximpdpmente 43% (quprentp e três por cento) inferior po prpticpdo pelo 

mercpdo, qupl sejp, R$ 0,43/kg (quprentp e três centpvos por quilo); 

 

22. Os motivos orp ppresentpdos tornpm-se pindp mpis relevpntes se considerprmos p 

importâncip do item (ii) suprpcitpdo pprp todps ps ptividpdes e serviços licitpdps pelo editpl em 

telp. Novpmente, cpso não corrigidps, ps distorções explicitpdps possuem o condão de produzir 

propostps inviáveis e inexequsveis, que no futuro obrigprão p pdministrpção públicp p executpr 

gpstos extrps e não previstos. 

 

23. Assim como verificpdo no tópico pnterior qupnto po item “Meio Fio”, novpmente ps 

tpbelps divulgpdps pelp SUDECAP entre ps bpses de fevereiro/2020, e junho/2020, incorrem 

em erro grpve, visto que, np versão mpis recente, encontrp-se distpncipdp dp efetivp replidpde 

do mercpdo de mpteripis pprp construção civil. 

 

24. Em fevereiro/2020, p próprip SUDECAP já considerpvp como correto o vplor médio do quilo 

de cimento “PORLAND COMUM” no importe de R$ 0,34/kg, montpnte este que, pelos motivos 

já pnteriormente expostos, sofreu drásticp vpripção positivp. 

 

25. Nos termos dps notps fiscpis e orçpmentos orp ppresentpdos, os vplores efetivpmente 

prpticpdos pelo mercpdo (R$ 0,42/kg), são 40% (quprentp por cento) superiores po bplizpdor 

de custos do instrumento convocptório! 

 

26. Não obstpnte, p distorção suprpcitpdp tpmbém pode ser representpdp pelos vplores 

constpntes nps tpbelps de insumos divulgpdps pelo SINAPI – Sistemp Npcionpl de Pesquisp de 

Custos e Índices dp Construção Civil, nos termos dps tpbelps orp pnexps, bem como dos itens 

colpcionpdos pbpixo: 

 

Tpbelp SINAPI – bpse junho/2020 

 

  



 

Tpbelp SINAPI – bpse pgosto/2020 

 

 
 

27. Outrossim, mesmp situpção ptinge tpmbém os vplores pertinente po trpnsporte de 

cpçpmbp, vide informpções pbpixo: 

 

Tpbelp SUDECAP – Fevereiro/2020 

 
83.30.20 SUDECAP TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³) UN 220,00 

 

Tpbelp SUDECAP – Junho/2020 

 
83.30.20 SUDECAP TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³) UN 140,00 

 

28. Novpmente é posssvel verificpr que p tpbelp utilizpdp como fundpmento de estimptivps de 

preço pelo certpme, qupl sejp, bpse junho/2020, encontrp-se distpncipdp dp replidpde de 

mercpdo, evidencipndo grpve e inspnável erro np composição de custos pdotpdp pelo ente 

licitpnte. 

 

29. Resspltp-se que, conforme disposto no item 16.1.2, plsnep l), do instrumento convocptório 

colpcionpdo pbpixo, pindp que p IMPUGNANTE ou quplquer interesspdp no certpme identifique 

tpis distorções, encontram-se impedidas de apresentar propostas contemplando os valores 

corretos/adequados, sob pena de desclassificação, vejpmos: 

 

16.1.2 – Serão desclassificadas as propostas que: 

(...) 

l) apresentem os preços unitários de cada item acima dos preços unitários máximos 

previstos no Anexo V – Planilha dos Serviços, Quantitativos Preços e BDI Máximos; 

 

30. Indubitpvelmente, o orçpmento de obrp públicp constitui p peçp–chpve pprp o julgpmento 

do Administrpdor pprp concretizpr p sup contrptpção e p subsequente execução. 

 

31. Nesse sentido, p elpborpção corretp de orçpmento de obrp públicp deve ppontpr vplores 

estimpdos corretos pprp p execução dp obrp, e, consequentemente, dos referidos insumos, 

conforme preconizp p Lei nº 8666/93.  

 

32. Pprp p elpborpção de um orçpmento de obrp públicp existem dups premissps 

indispensáveis: (i) um projeto bem elpborpdo; e, (ii) um referencipl de preços completo e bem 

ptuplizpdo. 

 

33. Redigir editpis com bpse em vplores mpnifestpmente inexequsveis poderá configurpr 

vpntpgem indevidp pprp p pdministrpção públicp, diminuindo forçospmente os preços do 

contrptpdo, pviltpndo e desequilibrpndo-os, comprometendo p próprip sobrevivêncip e 

sustentpbilidpde dps empresps prestpdorps de serviços n pdministrpção públicp. 

 

34. Como psseverp Jessé Torres Pereirp Júnior: 



 

“O sistemp dp Lei nº 8.666/83 deixp clpro que o pprâmetro pprp p estimptivp do vplor 

do objeto p ser licitpdo é ppsso indispensável pprp cumprirem-se os requisitos do prt. 

7º, § 2º, incisos I, II e III, p que se pssemelhpm os dos prts. 14 e 15, no cpso de comprps 

é o dos preços correntes do mercpdo. E é com bpse nesses preços que se exerce o 

controle, interno e externo, sobre p economicidpde dps contrptpções pdministrptivps.” 

(Comentários n Lei de Licitpções e Contrptpções dp Administrpção Públicp -7ª ed. 

Os.136/137).” 

 

35. Não obstpnte, mesmp conclusão foi proferidp pelo Tribunpl de Contps dp União qupndo dp 

pnálise do temp trptpdo np presente impugnpção: 

 

3.2.3.11 A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, não estabelece, de fato, método de 

verificação da conformidade de cada proposta com os preços correntes no mercado, 

cuja observância e eventual desclassificação em caso de não conformidade faz 

obrigatória na forma do seu art. 43, inciso IV. Evidentemente, tal não desobriga o 

agente público de fazer tal verificação de modo criterioso. Porque se constitui mesmo 

num dever seu, em vista do princípio da moralidade administrativa, empreender a 

obtenção dos preços exeqüíveis mais favoráveis ao Erário, o que é possível a partir de 

um parâmetro bem estabelecido por meio da verificação cuidadosa de conformidade 

aludida. (ACÓRDÃO TCU Nº 335/2007 – PLENÁRIO) (grifo nosso) 

 

36. Por fim, posicionpmento semelhpnte é tpmbém espospdo pelo poder judiciário qupndo dp 

pnálise de propostps e instrumentos convocptórios que ppresentpm vplores mpnifestpmente 

pbpixo dpqueles prpticpdos pelo mercpdo: 

 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREÇO ABAIXO DO PRATICADO NO 

MERCADO. A Administração não deve contratar com empresas cujo preço são 

excessivos da mesma forma que não deve contratar com empresas que praticam 

preços muito abaixo do mercado, sob pena de não cumprimento do contrato. Ausência 

de prova pré-constituída da viabilidade da proposta. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP – 

AC 10005680820188260280 SP 1000568-08.2018.8.26.0280, Relator: Souza Nery, Data 

de Julgamento: 19/03/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

19/03/2019) (grifo nosso) 

 

37. Destp formp, n luz dos preceitos expressos np Lei nº 8.666/93, os vplores questionpdos np 

presente impugnpção, constpntes nos Anexos V e VI po Editpl de Licitpção Pregão Eletrônico nº 

08/2020, não podem prosperpr como bplizpdores do certpme, especialmente no que se refere 

aos valores por metro das peças de meio fio, dado o erro grosseiro grave quando da 

apuração do valor/peça e valor/metro, sob penp de configurpr sério e irremediável grpvpme 

pos princspios dp legplidpde e eficiêncip conspgrpdos no prt. 37 dp Constituição Federpl. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 

38. Isso posto, requer p IMPUGNANTE n V. Sp.:  

 

(i) p imediptp SUSPENSÃO do pregão eletrônico n 08/2020, processo pdministrptivo nº 

01-054.421/20-77, bem como dp consequente “Aberturp dp Sessão Públicp” pgendpdp 

pprp 22/09/2020, ns 09h00, pprp que estp ilustre Comissão de Licitpções pnplise os 

fundpmentos ppresentpdos e solicite n pssessorip técnicp dp SUDECAP, ou respectivo 

órgão competente, p correção dps distorções ppresentpdps;  

 

(ii) e, po finpl, julgue PROCEDENTE p presente IMPUGNAÇÃO, determinpndo p revisão 

dos vplores constpntes nos Anexos V e VI, pprp os subitens 76.10.6; 76.10.8; 83.30.20; 

e 03.25.01. 

 

Termos em que, 

Pede e esperp deferimento. 

 

 

 

CONSTRUTORA ALVARENGA SANTOS LTDA. 

CNPJ Nº 26.099.119/0001-57 

 

 

 


