
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

PROCESSO N.º: 01.109252.17.76

CONCORRÊNCIA N.º: 2017/001

OBJETO: Contratação  de  empresa  especializada  para  prestar  serviços  de  auditoria  e  de

verificação independente.

ASSUNTO: Impugnação aos termos do edital.

IMPUGNANTE: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. 

1 ADMISSIBILIDADE

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação aplicável.  

2 DOS ITENS IMPUGNADOS

Resumidamente, a Impugnante aduz:

1) Que “embora o presente edital trate da contratação de serviços eminentemente de consultoria

econômico-financeira, há uma parte do escopo que fogo à abrangência de empresas com essa

natureza jurídica, invadindo, então, o campo de especialização de empresas especializadas em

serviço de natureza contábil”;

1.1. Com experiência em serviços dessa natureza em todo o país, e com conhecimento do

mercado especializado,  é  possível  afirmar  que  essa  requisição  conjuntamente  com os

serviços  de  Verificação  Independente  e  das  práticas  comuns  ao  serviço  de  Revisão

Tarifária não é praxe de mercado. Dessa forma, ideal seria que se fizesse uma contratação

para Regulação Econômica com vista à Revisão Tarifária,  e outra para o que se pode

chamar de Contabilidade Regulatória”;

1.2. Que “a manutenção dos serviços de Contabilidade Regulatória no escopo, o edital

deveria  requerer,  além  da  comprovação  do  registro  junto  ao  Conselho  Regional  de

Economia, também o registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade”;
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1.3. Que “vale ressaltar ainda, que o item 10.2, ao tratar da Equipe do Projeto,  requereu a

comprovação de profissionais com formação superior em administração de empresas ou

ciências contábeis ou atividade descrita na alínea “d”,  do subitem 2.18.2 do Anexo I  –

Projeto Básico,  do edital,  não basta que apenas um profissional  da equipe tenha essa

formação. A entidade contratada é quem deverá ter poderes para emitir um relatório dessa

natureza,  e,  portanto,  para  assinar  isso,  deverá  possuir  registro  junto  ao  Conselho

Regional de Contabilidade”;

1.4. “Portanto,  para  continuar  então  com essa configuração,  o  edital  do  certame teria  que

prever  a  possibilidade  de  uma prestação  de serviços  conjunta  entre  uma empresa  de

consultoria econômica, junto a uma empresa do ramo contábil”;

1.5. Que “diante das colocações já postas na presente peça, tem-se que, para participar do

presente certame na forma como está descrito o escopo do Anexo I – Projeto Básico, seria

necessária a composição de empresas das áreas de Economia e Contabilidade”;

1.6. Que  além  do  subitem  5.2  do  edital  vedar  a  participação  de  empresas  reunidas  em

Consórcio, “o subitem 21.13 não assegura de antemão que a proponente possa contar

com uma subcontratada para execução dos serviços de Contabilidade Regulatória, bem

como não pode contar com suas qualificações para comprovação de experiência no âmbito

da licitação”;

1.7. “Dessa forma, há que se criar uma possibilidade para atendimento dessa situação imposta

pelo escopo do edital,  ou decidir-se pela segregação do objeto em duas contratações,

sendo  uma  para  Regulação  Econômica  com  vistas  à  Revisão  Tarifária,  e  outra  para

Contabilidade Regulatória”;

2) Requer a retirada do escopo do edital dos serviços relativos à Contabilidade Regulatória ou a

permissão da participação das empresas em consórcio e/ou a subcontratação.

Em síntese, são as alegações.

3 DO MÉRITO: 

Resumidamente, a Impugnante alega que considerando o objeto licitado e as vedações contidas

no edital, o Município deve retirar do edital os serviços referentes à contabilidade regulatória ou

permitir a participação das empresas em consórcio e/ou a subcontratação.

________________________________________________________________________________________________
Página 2 de 11



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

Realizada consulta junto à BHTRANS, esta se manifestou (documento constante nos autos):

“A  empresa  apresenta  em  sua  manifestação,  “razões”  que,  na  sua  visão,

justificariam alteração no Edital de Concorrência nº 2017/001, a saber:

3.2 – Das exigências do Edital

Que, para o cumprimento da exigência contida na alínea “d” do subitem 2.18.2,

seria necessário o registro da empresa contratada, no Conselho Regional de

Contabilidade – CRC.

A BHTRANS esclarece que o item indicado, exige a apresentação de proposta

de  plano  de  contas  padrão,  tendo  como  referências  os  princípios  de

contabilidade  geralmente  aceitos,  em  consonância  com  a  realidade  dos

contratos de concessão que regulamentam a prestação dos serviços em Belo

Horizonte.  Após  ser  analisado  pelo  Poder  Concedente,  poderá  ou  não,  ser

exigida a sua implantação pelos concessionários do serviço de transporte. Trata-

se,  portanto,  de  recomendação  da  empresa  contratada,  para  facilitar  o

acompanhamento  das  contas  da  concessão,  até  o  final  dos  contratos.  Tal

exigência, a nosso ver, não exigiria que a empresa contratada, tivesse registro

no CRC, bastando para tanto, que um profissional a ela vinculado, tivesse esse

registro, 

Entende-se  não  haver  justificativa  para  a  segregação  do  objeto,  conforme

sugerido pela impugnante, dadas as razões acima apresentadas.

Da vedação ao consórcio de empresas ou subcontratação:

A  justificativa  para  a  vedação  da  participação  em  consórcio  foi  feita

anteriormente à publicação do edital, nos termos do que preconiza a doutrina e

jurisprudência  aplicadas  e  consta  dos  autos  à  disposição  de  quaisquer

interessados. 
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Em que pese o fato do subitem 20.13 não assegurar subcontratação, nenhuma

vedação  explicita  nesse  sentido,  se  faz  presente.  Desta  forma,  cabe  à

vencedora  apresentar  fundamentação  que  justifique  a  necessidade  da

subcontratação na celebração do contrato. 

A  área  técnica  da  BHTRANS  entende  que,  diante  das  argumentações

apresentadas, são improcedentes as razões da impugnante, não devendo ser

acatadas”.

Cumpre acrescentar, que não assiste razão a ora Impugnante quanto à necessidade de divisão do

objeto  licitado  “em  duas  contratações,  sendo  uma  para  Regulação  Econômica  com  vistas  à

Revisão Tarifária, e outra para Contabilidade Regulatória”.

Conforme consta no Edital, em especial o Anexo I, o objeto trata-se de serviço que deve ter sua

unicidade preservada. Dividir  o objeto poderá trazer prejuízo técnico à adequada execução da

prestação  do  serviço  em  sua  totalidade,  uma  vez  que  itens  interdependentes  poderiam  ser

realizados por empresas diferentes, com a utilização de metodologias distintas que poderiam não

ser compatíveis. 

Quanto à afirmação da Impugnante de que deveria ser exigido conjuntamente a Prova de Registro

no  Conselho  Regional  de  Contabilidade  e  no  Conselho  Regional  de  Economia,  insta  frisar

Município entende que fazer tal exigência restringiria excessiva e desnecessariamente o certame. 

Importa lembrar que a Administração deve exigir apenas os requisitos mínimos necessários à ga-

rantia da execução do contrato e à segurança do serviço, sendo-lhe vedado impor exigências des-

necessárias ou excessivas como as que são solicitadas na presente impugnação. 

Conforme se extrai dos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, o legislador quis limitar os requisitos de

habilitação passíveis de serem exigidos na licitação, visto que são inadmissíveis cláusulas e con-

dições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo ou que se mostrem imperti-

nentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato, consoante o disposto no § 1º, do arti-

go 3º, da Lei de Licitações. 

Marçal Justen Filho dispõe sabiamente sobre o tema:
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“O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como mínimo. Ou

seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija com-

provação integral quanto a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O

edital não poderá exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar menos”.

(Filho, Marçal Justen, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pág.

458, Editora Dialética, 15ª Edição, 2012). (grifos nossos)

Diante disto, o Município, visando garantir  a correta execução do objeto licitado sem restringir

injustificadamente a participação no certame, entendeu por bem exigir dos licitantes a Prova de

Registro  no  Conselho  Regional  de  Administração  -  CRA,  ou  no  Conselho  Regional  de

Contabilidade – CRC, ou no Conselho Regional de Economia - Corecon, constando o nome do

Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei. 

A preocupação  da  Impugnante  quanto  à  necessidade  de  qualificação  técnica  nas  áreas  de

economia e contabilidade está contemplada no edital no que se refere à qualificação da equipe

técnica que executará os serviços. Portanto, a prestação do serviço estará estritamente vinculada

ao profissional competente para atuar em cada uma das áreas necessárias.  

Quanto à vedação da participação de empresas em consórcio, insta frisar, que conforme disposto

no  art.  33  da  Lei  de  Licitações,  a  admissão  de  licitantes  reunidos  em  consórcio  é

uma faculdade da  Administração.  Assim,  para  que  exista  a  possibilidade  de  participação  em

consórcio,  é necessária a previsão expressa no ato convocatório,  sendo que a definição para

admitir a participação é ato de escolha discricionária da Administração Pública. 

Nesse sentido, cumpre destacar que o suposto aspecto restritivo de competição em razão da

vedação à participação de consórcios, foi devidamente rejeitado em julgado do Tribunal de Contas

da União (Acórdão 1.165/12, Plenário, Rel. Raimundo Carneiro, DOU 18.05.12), que, em suma,

entendeu ser decisão de caráter eminentemente discricionário, sendo que, tal decisão deverá ser

efetivada considerando o caso concreto, não podendo ser, portanto, generalizada.

Salienta-se que a BHTRANS, demandante da licitação, agindo com acuidade, apresentou nota

técnica justificando as razões pelas quais foi vedada a participação em consórcio no presente

certame. A Nota Técnica transcrita abaixo compõe o processo licitatório (fls. 66/67) e se encontra

à disposição de quaisquer interessados. Vejamos: 

“JUSTIFICATIVA PARA A VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
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A presente licitação tem por  objeto a  Contratação de empresa especializada

para prestar serviços de auditoria e de verificação independente compreendendo

os seguintes itens:

 a)  auditoria  independente  contábil  e/ou  financeira  das  4  (quatro)

CONCESSIONÁRIAS do serviço de transporte público coletivo e convencional

de passageiros por ônibus do Município de Belo Horizonte, com extensão ao

TRANSFÁCIL, abrangendo os últimos 4 (quatro) anos, 2013 a 2016.

b) estudos econômicos financeiros utilizando a mesma metodologia aplicada na

1ª Revisão Tarifária e Contratual, mas não se limitando a ela, para o quadriênio

2013 – 2016, com foco específico no processo de Revisão Tarifária quadrienal

definido nos referidos Contratos de Concessão.

c)  avaliação  da  Taxa  Interna  de  Retorno  (TIR)  das  concessões,  a  partir  de

custos, receitas e investimentos apurados mês a mês durante toda a vigência

dos contratos, individualmente para cada consorciada e em conjunto para todo o

sistema de transporte público coletivo e convencional de passageiro por ônibus

de Belo Horizonte, demonstrando o respectivo impacto na tarifa.

d)  elaboração  de  proposta  de  padronização  do  plano  de  contas  das

CONCESSIONÁRIAS, das empresas que as compõe, e do TRANSFÀCIL,  de

modo  que  permita  a  identificação  detalhada  e  adequada  das  transações

relacionadas à concessão e seus efeitos, incluindo padrão de apresentação das

demonstrações financeiras contemplando também a apresentação detalhada de

operações com partes relacionadas e de atividades não ligadas à Concessão, e

em observância às normas contábeis vigentes.

e)  auditoria  independente  de  avaliação  dos  atuais  modelos  de  controle  das

concessões utilizados pela BHTRANS e pelo Poder Concedente e proposição de

melhorias nos modelos, processos e procedimentos existentes visando: (i) maior

eficiência na fiscalização dos serviços, (ii) controle das obrigações contratuais,

(iii)  acompanhamento  de  balanços  e  demonstrações  contábeis  das

Concessionárias e das empresas que as compõe de modo a permitir  análise
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comparativa,  e  (iv)  acompanhamento  das  tarifas  em  conformidade  com  as

cláusulas do contrato  CONCESSÃO.

O valor estimado é da ordem de R$ 2.199.000,00. 

É  dever  do  administrador  público  proteger  a  Administração  e  o  patrimônio

público.  Para  tal,  deve  o  instrumento  convocatório  prever  exigências  que,

efetivamente,  tragam  maior  segurança  ao  erário,  sem  restringir,

desnecessariamente,  o  caráter  competitivo  do  certame  licitatório,  conforme

previsto no inc. 37, inc. XXI da Constituição Federal de 1988.

Desta  forma,  ao  definir  as  condições  de  participação,  o  administrador  deve

posicionar-se  na  linha  divisória  entre  a  garantia  de  que  os  licitantes  serão

capazes de executar o objeto licitado e a restrição ao caráter competitivo do

certame licitatório.

Neste sentido, apresenta-se justificativa referente à vedação à participação de

consórcios, a ser expressa no Edital da presente licitação. Trata-se de escolha

discricionária da Administração Pública, conforme disposto no caput do Art. 33

da Lei  nº  8.666/93,  senão vejamos:  Art  33.  Quando permitida na licitação  a

participação  de empresas em consórcio  ...”.  Tal  previsão  evidentemente  não

significa autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas. Por este motivo,

deve-se  esclarecer  que  no  caso  em  tela  a  vedação  à  participação  de

interessadas  que  se  apresentem  constituídas  sob  a  forma  de  consórcio  se

justifica na medida em que nas contratações de serviços comuns,  perfeitamente

pertinente e compatível  com empresas atuantes no ramo licitado,  é bastante

usual a participação de empresas de todos os portes, às quais, em sua maioria

absoluta,  apresentam  o  mínimo  exigido  no  tocante  à  qualificação  técnica  e

econômico-financeira,  demonstrando  possuir  condições  suficientes  para  a

execução de contratos dessa natureza,  o que por  consequência  não tornará

restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio

não  trará  prejuízos  à  competitividade  do  certame,  visto  que,  em  regra,  a

formação  de  consórcios  é  admitida  quando  o  objeto  a  ser  licitado  envolve

questões  de  alta  complexidade  ou  de  relevante  vulto,  em  que  empresas,

isoladamente,  não teriam condições de suprir  os requisitos de habilitação do
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edital.  Nestes  casos,  a  Administração,  com vistas  a  aumentar  o  número  de

participantes, admite a formação de consórcio.

Entretanto,  para o caso concreto em análise,  tal  dispositivo  visa exatamente

afastar a restrição à competição, na medida em que a reunião de empresas que,

individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e

poderia,  eventualmente,  proporcionar  a  formação  de  conluios/cartéis  para

manipular os preços nas licitações.

Nesta linha, merece destaque o posicionamento de Jessé Torres Pereira Junior,

o qual, fazendo menção ao entendimento do Tribunal de Contas da União sobre

a matéria, assim se manifesta:

“(...)

Averbe-se a orientação do Tribunal de Contas da União:

....................................................................................................................................

Ademais, a participação de consócios em torneios licitatórios não garante

aumento  de  competitividade, consoante  arestos  do  relatório  e  voto  que

impulsionaram o Acórdão nº 2.813/2004-1ª Câmara, que reproduzo: “O art. 33 da

Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de

admitir  a  participação  de  consórcios.  Está,  portanto,  no  âmbito  da

discricionariedade da Administração. Isto porque a formação de consórcios

tanto  pode  se  prestar  para  fomentar  a  concorrência  (consórcios  de

empresas  menores  que,  de  outra  forma,  não  participariam  do  certame),

quanto  cerceá-la  (associação  de  empresas  que,  em  caso  contrário,

concorreriam  entre  si)  (...)  vemos  que  é  praticamente  comum  a  não-

aceitação de consórcios (...)” (Comentários à Lei de Licitações e Contratações

da Administração Pública”. 7ª edição.  Ed. Renovar. 2007. Páginas 442 a 443.)

(grifamos). 

Marçal Justen Filho explica que:

“em regra o  consórcio não é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito,  Na

tentativa de reduzir a dominação de mercado e assegurar a livre concorrência, o

Estado prefere evitar a formação de consórcios. A formação de consórcio acarreta

risco da dominação de mercado, através de pactos de eliminação de competição

entre empresários.  No campo de licitações,  a formação de consórcios reduz o

universo da disputa. O consórcio significa que eventuais interessados, ao invés de

estabelecerem disputa entre si, formalizam acordo que elimina a competição.” 
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Observe-se o entendimento do TCU sobre o tema no Acórdão 1417/2008.

“O art. 33 da Lei de Licitações atribui à Administração a prerrogativa de admitir a

participação de consórcios nas licitações. A regra, no procedimento licitatório, é a

participação  de  empresas  individualmente  em  disputa  umas  com  as  outras,

permitindo-se a união de esforços quando questões de alta complexidade e de

relevante vulto impeçam a participação isolada de empresas com condições de,

sozinhas, atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos

em que a participação em consórcio ampliaria o leque de concorrentes. Acórdão

1417/2008 Plenário (Sumário)”

A  permissão  de  participação  de  empresas  em  consórcio  na  licitação  é

excepcional justamente porque o que se quer é preservar o máximo possível à

competitividade do certame.

Frente  ao  exposto,  tendo  em vista  que  é  prerrogativa  do Poder  Público,  na

condição  de  contratante,  a  escolha  da  participação,  ou  não,  de  empresas

constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme

se depreende da literalidade do texto legal supramencionado e pelos motivos já

expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio,

neste  caso,  é  o  que  melhor  atende  o  interesse  público,  por  prestigiar  os

princípios da competitividade, economicidade e moralidade”. 

Como se observa na justificativa apresentada no caso em tela, diante da especificidade do objeto,

a BHTRANS entendeu-se pela vedação ao consórcio, uma vez que, existem no mercado várias

empresas que reúnem isoladamente experiência para a sua perfeita execução. Assim, não há que

se alegar  na presente  Concorrência,  a  limitação  de participação  de empresas  em ofensa  ao

princípio da competitividade.

Tal  entendimento  está  em consonância  com o  posicionamento  do  TCE-MG,  que  em recente

decisão  exarada  pelo  Conselheiro  Presidente  Cláudio  Couto  Terrão,  nos  autos  da  denúncia

875923, se posicionou sobre a matéria:

“O  Ministério  Público  de  Contas  entendeu  que  as  circunstâncias  concretas

denotam a procedência das alegações defensivas,  uma vez que o objeto não
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apresenta complexidade técnica e que há inúmeras empresas no mercado aptas

a prestá-lo (fls. 252v/254). 

Sobre  o  tema,  esclareço  que,  embora  tenha  adotado,  no  passado,  o

entendimento de que a vedação à participação de empresas organizadas sob a

forma de consórcios em procedimentos licitatórios devesse ser justificada,  as

ponderações trazidas pelo Conselheiro Hamilton Coelho nos autos do Processo

nº 912078, fizeram-me rever meu posicionamento. 

É que a leitura do disposto no art. 33 da Lei nº 8.666/93 deixa claro que a justificativa

deve ser apresentada apenas quando da autorização da participação das empresas

consorciadas, in verbis:  

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

consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: (…) 

O  Conselheiro  Hamilton  Coelho  nos  autos  do  Processo  nº  912078,  levado  a

julgamento na sessão de 17/05/16, apresentou manifestação no seguinte sentido: 

O emprego, pelo legislador,  da locução “quando permitida” evidencia

que  se  trata  de permissão  excepcional  e  específica,  a  depender  do

juízo de oportunidade e conveniência da Administração.  

É dizer: se a participação de consórcios é excepcional, algum sentido

faria em exigir justificativas para sua permissão, mas jamais quanto à

sua restrição. 

Não  bastasse  a  inequívoca  letra  da  lei,  decorre  do  próprio  senso

comum que a formação de consórcios de empresas só tem sentido para

a  possível  execução  de  objetos  extraordinários,  vultosos,  altamente

complexos ou inauditos. 

Diante  disso,  por  considerar  não  ter  havido  grave  infração  a  norma  legal  ou

regulamentar, afasto o apontamento. (grifos)

Ressalta-se que permitir o consórcio no presente processo, no entendimento do demandante da

licitação,  seria  abrir  a  possibilidade  de  empresas  que  isoladamente  cumpririam  o  objeto  se

reunirem de forma a prejudicar a ampla concorrência e, consequentemente, o Poder Público.
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Por  fim,  insta  frisar  que  o  subitem  20.13  do  edital  ressalva  que  desde  que  expressamente

autorizado pela Contratante, poderá haver a subcontratação para execução do objeto licitado.

Portanto,  cabe  à  vencedora  do  certame  demonstrar  e  fundamentar  a  necessidade  da

subcontratação quando da celebração do contrato.

Por  todo  o  exposto,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  julga  improcedente  os itens

impugnados. 

4 CONCLUSÃO 

Diante  dos fatos acima expostos,  a Comissão Permanente de Licitação julga  improcedente  a

impugnação apresentada pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., mantendo o edital nos

seus exatos termos.

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2017.

Comissão Permanente de Licitação
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