
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: PLANUM – Consultoria e Planejamento Urbano 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 o Instrumento Convocatório  descumpre as regras do art.  40,  caput  da Lei  Federal  nº

8.666/93, tendo em vista que no preâmbulo do edital não há a descrição precisa do objeto

licitado,  sendo  mencionado  apenas  a  auditoria  contábil,  deixando  de  descrever  o  objeto

principal que é a avaliação da planilha tarifária do Município de Belo Horizonte; 

2) Que é ilegal e inconstitucional a delegação de competência dada à Secretaria Municipal de

Finanças para realizar a licitação. Sustenta que “seja, por exemplo, a Lei 8.666/93 em seus

arts.  38,  39,  40  43,  44,  45,  46,  §  3º,  49,  50,  51,  109,  dentre  outros,  cuja  citação  é

desnecessária,  não  há  nenhuma  alusão  a  outro  matiz  de  autoridade  municipal,  além  do

Prefeito e Comissão, que tenha competência legal para praticar qualquer ato administrativo

inerente às licitações”. 

Assevera que  “...  o  edital  vem necessária e obrigatoriamente assinado pelo Presidente da

Comissão  e  pelo  Prefeito,  ou  por  uma dessas  autoridades”,  e  que,  portanto,  o  Secretário

Municipal de Finanças e/ou o Subsecretário Adjunto de Gestão Administrativa não possuem

competência decorrente da legislação cabível e não pode usurpá-la do Chefe do Executivo.

Por  esta  razão,  a  Impugnante  afirma  que  o  edital  é  absolutamente  ilegal,  devendo  ser

republicado e redistribuído;
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3) Que é nula a divulgação do Aviso de Edital, por ter sido publicado apenas no Diário Oficial do

Município, e por uma única vez, não sendo veiculado no Diário Oficial do Estado, em jornal de

grande circulação e nem no site da BHTRANS, órgão responsável pelo sistema de transporte

do Município. Destaca a Impugnante: “Afinal, mal e mal divulgou o aviso da fictícia ‘Licitação’

única e exclusivamente no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, sem, contudo veiculá-

lo no ‘Diário Oficial do Estado’ e Jornal de Grande Circulação,  resistindo ao dever que lhe

impunha o art. 21, inciso III, da Lei 8.666/93. (...)

A publicação levada a efeito apenas Diário Oficial do Município de pouquíssima divulgação (e

de  baixa  circulação),  mais  que  descumprir  exigência  categórica  do  art.  21,  III  da  Lei  de

Licitações, despe a falsa roupagem de probidade do procedimento escancarando sua nulidade

ab ovo. Nula a divulgação do aviso pelo seu desrespeito à lei, nulos e sem nenhum efeito todos

os atos dela derivados e a ela subsequentes.” (SIC)

4)  Que “o  subitem 5.2,  letra  a,  impede  que  empresas  reunidas  em consórcio  participem da

licitação,  sem qualquer  fundamentação,  já  que serviços  de planejamento  de transportes  é

privativo de profissionais do CREA/CAU, como estabelecido nas deliberações do CONFEA, e

de análise jurídica – profissionais de advocacia...”. Assevera que ao não permitir o consórcio, o

Município deveria obrigatoriamente fundamentar e explicitar a vedação, tendo em vista que o

objeto licitado é múltiplo e inclui diversos serviços;

4.1. “Vale ainda esclarecer que no mercado, como está organizado atualmente, não existem

empresas  que  possuem  capacidade  técnica  e  operacional  de  realizarem,  sozinhas,  o

objeto  da  licitação  (itens  de  contabilidade,  administração,  engenharia,  advocacia  e

engenharia econômica”;

4.2.  Que  “...  a  realização  de  consórcio  de  empresas  aumentaria  em  muito  o  número  de

participantes e, consequentemente, a competitividade do certame. A complexidade técnica

dos  serviços,  o  prazo  de  sua  execução  e  o  mercado  de  empresas  de

engenharia/economia/administração/contabilidade/advocacia/auditoria  entre  outras,

permitem afirmar que os serviços não poderão ser realizados por apenas uma empresa,

com efetivo prejuízo de sua qualidade ou segurança técnica e jurídica";
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4.3. Que a vedação à participação de consórcios é restritiva e frustra o caráter competitivo do

certame e a legislação. Justifica que a vantagem do consórcio é justamente a possibilidade

das empresas aproveitarem reciprocamente da avaliação conjunta de seus quantitativos e

valores.  E que o edital  descumpre a lei,  “na medida em que não contempla todos os

atestados exigidos e necessários ao pleno atendimento da licitação.” (SIC).

5) Em relação à vedação de atestado do mesmo grupo econômico, a empresa colaciona decisões

do TCEMG em que há a afirmação de que a legislação não permite a proibição de participação

na licitação de empresas do mesmo grupo econômico. E continua: “a contradição e o vício

dessa  disposição  do  edital  se  avulta,  ainda  mais,  quando  se  constata  que,  em  o  item  5

(Condições de Participação) em nenhum momento é vedada o mesmo grupo econômico, se

conviesse à licitante, como mencionou a decisão da Corte de Contas do Estado.

Apontado, aqui, mais um vício que deve ser corrigido em virtude da contradição que restou

demonstrada”;

6) Que “é ilegal a cláusula prevista no certame licitatório para realização de serviços que prevê só

a  apresentação  de  atestados  de  capacidade  técnica,  registrados  no  CRC  e  CRA,

desconsiderando o acervo técnico dos profissionais que o integram. (Resolução CONFEA nº

317/86). Inteligência do art. 30, § 1º, lebra b, da Lei nº 8.666/93”.

Em síntese, são as alegações.

3. DO MÉRITO: 

3.1.  Da suposta omissão no preâmbulo de dados essenciais e da imprecisão do objeto

licitado:

Resumidamente, a Impugnante alega que o edital descumpre a regra do art. 40, caput da Lei

Federal nº 8.666/93, tendo em vista que não há a descrição precisa do objeto licitado em seu

preâmbulo. 

Data Vênia, os argumentos apresentados pela empresa. não possuem qualquer fundamentação

lógica ou legal. Vejamos o que prescreve o art. 40 do edital:
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“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:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;(...)”

O inciso I do art. 40 é claro ao definir que no preâmbulo deve conter o objeto da licitação,  em

descrição sucinta e clara. Cabe lembrar que sucinto significa breve, resumido, condensado,

conciso,  é aquilo que é expresso de forma compacta, sintetizada. Sucinto é um adjetivo que

caracteriza o que é escrito ou dito com poucas palavras, resumidamente. 

Desta forma, em atendimento à exigência legal, consta no preâmbulo do edital, às pags. 01 e 02,

a descrição sucinta do objeto a ser licitado. Já a descrição detalhada de todo o serviço a ser

prestado pelo contratado está minuciosamente prevista no Projeto Básico (anexo I),  conforme

determina o art. 6º, inc. I c/c art. 40, §2º. I da Lei 8.666/93. 

A Impugnante transcreve na própria peça de impugnação o objeto detalhado do serviço licitado,

que se encontra no Anexo I do Instrumento Convocatório, este, detalhando de forma ainda mais

específica o serviço contratado e as fases da execução do mesmo, o que demonstra que não há

qualquer omissão no edital e menos ainda descumprimento de qualquer legislação.

Insta frisar que na folha de rosto do Edital, página 1, há apenas o resumo dos dados que serão

descritos no corpo do documento, como número da concorrência, objeto sucinto, tipo da licitação,

regime de execução e outros.  Salienta-se que o Instrumento Convocatório  é um conjunto de

regras,  direitos  e  obrigações,  devendo  ser  lido  integralmente,  uma  vez  que  os  itens  se

complementam. 

Cumpre ressaltar ainda, que é totalmente equivocada a alegação da empresa de que o objeto

principal da licitação seria a “avaliação da planilha tarifária do Município de Belo Horizonte”. Tal

afirmação demonstra que a Planum – Consultoria e Planejamento Urbano Ltda., apesar de ter

transcrito  em  sua  impugnação  uma  parte  do  objeto  licitado  detalhado  no  edital,  não  o

compreendeu, uma vez que o serviço licitado possui diversos itens, todos em igual importância, os

quais, devido sua extensão, entende-se não ser razoável transcrevê-las neste julgamento, mas

que,  frisa-se,  são  de  suma  importância  e  devem  ser  lidos  e  relidos  para  que  não  haja

interpretações errôneas como a ora descrita. 
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Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente o item impugnado. 

3.2. Da suposta ilegalidade na delegação dada à Secretaria Municipal de Finanças:

Resumidamente a Impugnante alega que a  “competência outorgada à Secretaria de Finanças,

tanto  na  convocação  do  Edital  de  Chamamento,  da  assinatura  do  Edital,  na  assinatura  do

contrato, bem como em todo corpo do edital, entre tantas outras barbaridades, como órgão e

permitente” é ilegal. Acrescenta que “a ela não foi delegada a organização e prestação de serviço

público de que se cuida, ou seja, serviço de transporte coletivo de passageiros no Município de

Belo Horizonte. Ela não é uma delegatária não contratual da execução do serviço.”

Inicialmente  cabe esclarecer  que a  Impugnante ou não leu  o edital  ou  se equivoca em suas

conclusões,  citando  informações  inverídicas  que  em  nenhum  momento  foram  previstas  no

instrumento  convocatório.  A  Secretaria  de  Finanças  é  responsável  apenas  pelo

processamento da concorrência in situ,  que trata de auditoria e verificação independente. Em

nenhum  momento  lhe  foi  outorgada  competência  para  “organização  e  prestação  do  serviço

público  de transporte”,  tampouco o  objeto  da licitação é  esse.  Nem mesmo a celebração do

contrato e a posterior gestão dos serviços a serem prestados pela empresa vencedora serão de

competência da Finanças.

O item 6 do Projeto Básico, constante no anexo I do edital, é claro ao definir que o gerenciamento

do contrato ficará a cargo da BHTRANS, senão vejamos:

“6. SUPERVISÃO 

6.1.  Todos  os  trabalhos  serão  supervisionados  pelo  Contratante,  sendo  delegado  o

gerenciamento do contrato à BHTRANS.

6.1.1.  O  Diretor-Presidente  da  BHTRANS  designará  grupo  técnico

interdepartamental, sob a coordenação do Diretor da DTP – Diretoria de Transporte

Público, para acompanhamento e fiscalização do Contrato.

6.2. O Contratante junto com a BHTRANS poderá intervir, solicitando esclarecimentos e

propondo  medidas,  sempre  objetivando  garantir  o  cumprimento  de  prazos  e

especificações.”
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Já a  minuta  de contrato,  constante  no anexo VI  do  edital,  elide  quaisquer  dúvidas quanto  à

matéria,  ao definir  que o  vínculo será celebrado entre a  BHTRANS e a  empresa contratada,

inclusive informando na cláusula 8ª.  que “caberá à Diretoria de Transporte Pública da referida

autarquia “acompanhar as funções e atividades executadas pela Contratada, responsabilizando-

se pela aprovação e aceite das mesmas”. 

Insta frisar que toda a modelagem da contratação, a descrição dos serviços a serem contratados,

as exigências de habilitação,  com as respectivas notas técnicas e até mesmo os orçamentos

foram  elaboradas  pela  equipe  técnica  da  BHTRANS,  sendo  todas  essas  informações

consolidadas no termo de referência assinado pelo seu presidente (doc. juntado às fls. 36 a 67 do

processo licitatório). 

Novamente torna-se importante destacar: a Secretaria de Finanças será responsável apenas pelo

processamento do processo licitatório, todos os demais atos referentes à prestação de serviços,

inclusive sua especificação é de responsabilidade da BHTRANS. 

Frente  ao exposto,  fica sobejamente  afastada a  equivocada alegação de que foi  delegada à

Secretaria  de  Finanças  a  competência  para  celebrar  o  contrato  e  organizar  a  prestação  de

serviços  de  transporte  coletivo  de  passageiros,  afinal,  cabe  a  esta  apenas  a  atribuição  de

processar  a  concorrência.  Após  a  homologação  do  certame,  o  processo  administrativo  será

encaminhado  para  BHTRANS  que  será  responsável  pela  celebração  e  gestão  contratual,

conforme acima comprovado.

Posteriormente a Impugnante alega que de acordo com a legislação, somente o Prefeito e/ou a

Comissão possuem competência legal para praticar atos administrativos inerentes às licitações, e

que diante disto, é ilegal a delegação de competência dada à Secretaria Municipal de Finanças. 

Permissa  Vênia,  novamente  a  Impugnante  apresenta  argumentos  sem  qualquer  fundamento

lógico e menos ainda,  legal.  As legislações colacionadas pela empresa não trazem nada que

possa  corroborar  com  o  entendimento  apresentado.  Pelo  contrário,  o  §1º.  do  art.  40  da  Lei

8.666/93  estabelece  que  o  edital  deve  ser  assinado  pela  autoridade  que  o  expedir,  senão

vejamos:

“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
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da  documentação  e  proposta,  bem como para  início  da  abertura  dos  envelopes,  e

indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

§ 1o O  original  do  edital  deverá  ser  datado,  rubricado  em  todas  as  folhas  e

assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e

dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos

interessados.”

Já o Decreto Municipal nº 10.710/2001 dispõe:

“Art.1º  –  Os  procedimentos  administrativos  de  licitação  e  contratação pertinentes  a

obras,  serviços,  inclusive  de  publicidade,  compras  e  locações,  no  âmbito  da

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município, serão realizados

por seus órgãos e entidades com observância das normas gerais expedidas pela

União, pela legislação municipal e pelo disposto neste Decreto.

(...)

Art.  32 –  São ordenadores de despesa os Secretários Municipais,  os dirigentes das

entidades da administração indireta,  o Procurador-Geral  e o Controlador-Geral,

com poderes para:

I - solicitar provisão de crédito orçamentário;

II - autorizar a instauração do procedimento licitatório;

III – aprovar editais de licitação;

IV  -  revogar  a  licitação  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar

tal conduta;

V - julgar recurso sobre licitação;

VI - homologar licitação;

VII – adjudicar objeto de licitação;

VIII - anular a licitação;

IX – ratificar os atos de dispensa e inexigibilidade de licitação;

X – assinar contratos, convênios e ajustes;

XI – rescindir contrato”. (grifos nossos)

Como demonstrado nos artigos supra transcritos, ao contrário do que alega a Impugnante, os

Secretários  Municipais  possuem  competência  para  praticar  quaisquer  atos  relacionados  às

licitações. 

Em tempo,  cabe  esclarecer  que  foi  juntado  à  fl.  04  dos  autos  a  delegação  de  competência

elaborada pelo Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, na qual o
________________________________________________________________________________________________
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mesmo delega à então Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa, atual Subsecretaria

de Administração e Logística, a competência apenas para licitar a contratação de empresa para

prestar serviços de auditoria e de verificação independente.

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente o item impugnado. 

4.3. Da suposta quebra do princípio da publicidade:

Resumidamente, a Impugnante alega que o Município descumpriu o princípio da publicidade ao

publicar o aviso do edital apenas no Diário Oficial do Município. Assevera que o aviso também

deveria ter sido veiculado no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação e no site da

BHTRANS. 

Inicialmente, cabe refutar veemente a afirmação inverídica e irresponsável da empresa de que o

Aviso da Abertura da Concorrência nº 2017/001 não foi publicado em Jornal de Grande circulação.

Como pode ser  comprovado através do documento constante à fl.170 dos autos,  que no dia

22/08/2017 o aludido Aviso foi publicado no jornal “Aqui”, o qual é sabido e notório, ser de grande

circulação  (tiragem  média  diária  de  59.000  exemplares).  Desta  forma,  resta  demonstrada  a

improcedência da alegação da Impugnante. 

Quanto à não publicação no Diário Oficial  do Estado, cabe ressaltar  que não houve qualquer

desrespeito ao princípio da publicidade, uma vez que além da publicação em jornal de grande

circulação, o Aviso da Abertura da Licitação também foi publicado no Diário Oficial do Município e

disponibilizado  no  site  eletrônico  www.pbh.gov.br.  Desta  forma,  resta  demonstrado  que  ouve

ampla publicidade da realização da Concorrência nº 2017/001, não havendo qualquer resquício de

dúvidas quanto ao cumprimento do aludido princípio. 

Para  comprovar  que  houve  ampla  publicidade  do  certame,  insta  frisar  que  outras  07  (sete)

empresas enviarem o recibo de retirada do edital da referida concorrência (docs. fls.185 a 191).

Cumpre  acrescentar  que  como  tal  envio  não  é  obrigatório,  provavelmente  outras  empresas

retiraram o edital e não encaminharam o recibo, como foi o caso da ora Impugnante.

Por fim, não deve prosperar a afirmação da Impugnante de que o Aviso de Abertura da Licitação

deveria ter sido publicado no site da BHTRANS, uma vez que é a Prefeitura Municipal de Belo
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Horizonte que está realizando a Concorrência nº  2017/001,  e não a BHTRANS. Diante disto,

incabível é a alegação de necessidade de publicação da licitação em seu site. 

Já quanto à possível ilegalidade pela não publicação do aviso de abertura do certame no Diário

Oficial do Estado, cabe esclarecer que o município de Belo Horizonte possui o seu próprio Diário

Oficial, que substitui, na forma da lei, o estadual, portanto, torna-se desnecessária a publicação no

DOE.

Tal procedimento está em consonância com o entendimento do TCE-MG que em sua Coletânea

de Entendimentos – Pareceres em Consulta, disponível em seu site para consulta de todos os

interessados,  destaca  às  pags.  53  e  54,  no  subitem  5.4,  “da  publicidade  dos  atos”,  que  “a

imprensa oficial do município deverá ser definida por lei municipal e, estando assim fixada, este

será o veículo de publicação dos atos praticados pela Administração, incluídos aqueles

assim determinados na Lei de Licitações (Consulta n. 688118. Rel.  Cons. Eduardo Carone

Costa. Sessão do dia 01/12/2004).” (grifos)

Cabe ressaltar que quando a Lei 8.666/93 foi publicada, praticamente nenhum Município possuía

o seu Diário Oficial, provavelmente por tal motivo somente se fez referência aos DOU e DOE.

Entretanto, o próprio legislador, ao elaborar as normas mais recentes sobre licitação, já previu de

forma expressa que a publicação do aviso do edital deveria ocorrer em Diário Oficial do respectivo

ente federado, senão vejamos:

Lei 10.520/02:

“Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados 

e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso 

em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de 

circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da 

licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o 

art. 2º;”

Ora, se a modalidade pregão é um procedimento para aquisição/contratação de bens e serviços

comuns sem restrição de valores,  que várias vezes são superiores ao valor  estimado para a

licitação  in situ, não exige a publicação do aviso de edital no DOE, não faz sentido,  permissa

vênia, adotar uma interpretação literal e restritiva do art. 21, inc. II da Lei 8.666/93 e obrigar o

Município, que possui o próprio Diário Oficial, de abrangência tão grande quando o DOE, inclusive
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disponível a todos os interessados pelo meio eletrônico, publicar suas licitações em outro Diário

Oficial.

Cabe ressaltar que uma possível publicação no Diário Oficial do Estado, além de desnecessária,

como acima demonstrado, iria infringir o Princípio da Economicidade, pois o Município teria que

arcar com as despesas de tal procedimento.

Dessa forma, considerando o princípio da instrumentalidade das formas, e comprovado que a

publicidade  do  presente  certame  foi  alcançada,  fica  demonstrado  não  assistir  razão  a  ora

Impugnante.

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente o item impugnado. 

4.4. Da vedação à participação de consórcios:

Resumidamente, a Impugnante alega que a vedação à participação de consórcios é restritiva e

frustra o caráter competitivo do certame e a legislação. A empresa assevera ainda, que caberia ao

Município ter fundamentado e explicitado as razões da vedação. 

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: 
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“JUSTIFICATIVA PARA A VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

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
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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

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

isoladamente,  não teriam condições de suprir  os requisitos de habilitação do

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

estabelecerem disputa entre si, formalizam acordo que elimina a competição.” 

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, ao contrário do que alega a

Impugnante, 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, tampouco prejuízo quanto à

apresentação de proposta mais vantajosa.

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:
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“O  Ministério  Público  de  Contas  entendeu  que  as  circunstâncias  concretas

denotam a procedência das alegações defensivas,  uma vez que o objeto não

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)

A presente licitação também não se configura pela necessidade de grandes investimentos para a

consecução do objeto, muito menos possui multidisciplinaridade em termos de serviços a serem
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prestados. Veja-se que neste certame o objeto compreende tão somente a prestação de serviços

de auditoria e verificação independente.

Assim, ao contrário do que aduz a Impugnante, 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.

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 o item impugnado. 

4.5. Da vedação de atestados do mesmo grupo econômico:

Inicialmente,  cabe  ressaltar  que  apesar  do  título  do  item 5  da  peça  de  impugnação  ser  “da

vedação  de  atestados  do  mesmo  grupo  econômico  (subitem  9.1.1.1.4)”,  o  conteúdo  dos

argumentos não cita a vedação de atestados, e sim, a “possível” proibição de participação na

licitação de empresas do mesmo grupo econômico. Entretanto, cabe esclarecer que não há no

edital a vedação de participação de empresas do mesmo grupo econômico e sim a vedação

de  atestados  emitidos  em  nome  de  várias  empresas  do  mesmo  grupo  econômico  serem

apresentados para fins de comprovação da qualificação técnica de um único licitante. Novamente

observa-se  que  a  empresa se  equivocou  na  interpretação  do  instrumento  convocatório  e  faz

afirmações que não condizem com a realidade.

Cumpre esclarecer que não há qualquer contradição entre as vedações dos subitens 9.1.1.1.4 e

9.1.2.3,  “a.4”  do  edital  e  o  fato  do  item  5  –  das  condições  de  participação  –  não  proibir  a

participação de empresas do mesmo grupo econômico na licitação.  Não permitir  para fins de

comprovação  da  qualificação  técnica  o  uso  de  atestados  de  empresas  do  mesmo  grupo

econômico em nada se confunde com a permissão de que empresas desses grupos participem da

licitação como concorrentes.. 

Feito os devidos esclarecimentos, cumpre esclarecer que a vedação do edital em relação aos

atestados de empresas do mesmo grupo econômico da proponente tem como objetivo exigir a
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comprovação da qualificação técnica por meio de experiência que garanta a expertise da empresa

que participa da licitação em executar os serviços objeto do presente certame.

Salienta-se que não é possível afirmar que os serviços prestados por uma empresa do mesmo

grupo econômico possam garantir a qualificação de outra empresa que nunca prestou o serviço

licitado apenas pelo fato de serem do mesmo grupo. 

A vedação  impugnada também busca evitar  a  segmentação  da  comprovação  da  qualificação

técnica  pela  empresa  licitante  no  que  tange  ao  serviço  licitado.  Tal  segmentação  poderia

ocasionar flagrante prejuízo à unidade do serviço como um todo. Cabe lembrar que o fato de uma

empresa ter experiência atestada em determinado serviço não é sinônimo que outra do mesmo

grupo compartilhe  deste  conhecimento.  Ressalte-se que é  possível  ter  em um mesmo grupo

econômico supermercado, loja de móveis, agência de viagens etc., não se podendo afirmar que

tais empresas possuem as mesmas expertises. 

Por todo o exposto, considerando que não existe a vedação de participação de empresas do

mesmo  grupo  econômico,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  julga  improcedente  o  item

impugnado. 

4.5. Da suposta exigência dos atestados serem registrados no CRC e CRA:

Resumidamente, a empresa questiona a legalidade da suposta exigência editalícia de registro de

atestados no CRC e CRA. Entretanto, acredita-se que a Impugnante mais uma vez se equivocou

na interpretação das regras do edital, tendo em vista que não há no Instrumento Convocatório

a exigência de que os atestados sejam registrados por qualquer Conselho Regional, seja de

Contabilidade, ou de Administração, ou até mesmo do de Economia não citado pela impugnante.

O que se exige,  é  que o licitante apresente  Prova de Registro no CRA,  ou no CRC, ou no

Corecon, constando o nome do Responsável Técnico de nível superior. Veja o que dispõe o edital:

“9. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

9.1. Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo:       

9.1.1.  Se  cadastrado  no  Sistema  Único  de  Cadastro  de  Fornecedores  do

Município – SUCAF: 

(...)
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9.1.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de

direito  público  ou  privado,  comprovando  que  o  licitante  presta  ou  prestou

serviços de:

9.1.1.1.1. Auditoria contábil e/ou financeira 

9.1.1.1.2. Verificação independente.

9.1.1.1.3. Deverá(ão) ser fornecido(s) atestado(s) de capacidade técnica que

contemplem:

 Descrição dos serviços prestados;

 Período de vigência das respectivas contratações;

 Local, data de emissão, nome, cargo e a assinatura do responsável pela

veracidade das informações. 

9.1.1.1.4.  Não serão aceitos, para fins de comprovação da qualificação técnica

da empresa na fase de habilitação e para efeito de pontuação na fase

de Proposta Técnica, atestados de capacidade técnica emitidos em

nome  de  empresa  do  mesmo  grupo  econômico  da  proponente.

Entende-se  que  fazem parte  de  um mesmo  grupo  econômico  as

empresas  que  tenham diretores,  acionistas  (com mais  de  5%  de

participação) ou representantes legais comuns e as que dependam

econômica ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem e

empresas  sujeitas  a  uma  mesma  estrutura  global,  incluindo

compartilhamento  global  de  conhecimento,  governança  e  políticas

corporativas. 

9.1.1.1.5. Será permitido o somatório de atestados para efeito da comprovação

do subitem 9.1.1.1.

9.1.1.1.6.  O(s)  atestado(s)  deverá(ão)  estar  emitido(s)  em  papel(eis)

timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram),

ou  deverá(ão)  conter  carimbo  do  CNPJ  do(s)  mesmo(s),  com  a

devida identificação do responsável pela assinatura do atestado.

9.1.1.1.7.  O(s)  atestado(s)  de  capacidade  técnica  poderá(ão)  ser

apresentado(s)  em nome da  empresa,  com CNPJ  da  matriz  e/ou

da(s) filial(ais) do licitante.

9.1.1.1.8. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)

pelo próprio licitante.

9.1.1.2. 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.

(...)
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9.1.2.  Se  não  cadastrado  no  SUCAF,  deverá  apresentar  toda  documentação

relacionada abaixo:

9.1.2.3. Qualificação Técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito

público ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de:

a.1. Auditoria contábil e/ou financeira

a.2. Verificação independente

a.3.  Deverá(ão)  ser  fornecido(s)  atestado(s)  de  capacidade  técnica  que

contemplem:

 Descrição dos serviços prestados;

 Período de vigência das respectivas contratações;

 Local, data de emissão, nome, cargo e a assinatura do responsável pela

veracidade das informações. 

a.4.  Não serão aceitos, para fins de comprovação da qualificação técnica da

empresa na fase de habilitação e para efeito de pontuação na fase de Proposta

Técnica, atestados de capacidade técnica emitidos em nome de empresa do

mesmo grupo econômico da proponente. Entende-se que fazem parte de um

mesmo grupo econômico as empresas que tenham diretores, acionistas (com

mais  de  5%  de  participação)  ou  representantes  legais  comuns  e  as  que

dependam econômica ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem e

empresas sujeitas a uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento

global de conhecimento, governança e políticas corporativas. 

a.5. Será permitido o somatório de atestados para efeito da comprovação do subitem

a.1.

a.6.  O(s)  atestado(s)  deverá(ão)  estar  emitido(s)  em papel(eis)  timbrado(s)  do(s)

Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do

CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela assinatura do

atestado.

a.7. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome

da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

a.8. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio

licitante.

b) 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”.

Como demonstrado,  a  suposta  exigência  de atestados registrados no respectivo  conselho de

categoria não consta do edital, sendo, portanto, improcedente o pedido da Impugnante. 
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5 CONCLUSÃO 

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

impugnação apresentada pela empresa PLANUM – Consultoria e Planejamento Urbano Ltda.,

mantendo o edital nos seus exatos termos.

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2017.

Comissão Permanente de Licitação
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