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EXMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI da 

CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG 

 

 

Ref.: Licitação SMOB 020/2021  
         Modalidade: RDC 
 
 

Objeto:  Contratação, pelo Município de Belo Horizonte, através da SMOBI, da 
execução de serviços de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos 
em diversos logradouros no município de Belo Horizonte, conforme as 
especificações contidas no Anexo I – Projeto Básico da Licitação e demais 
documentos que integram este Edital de Licitação. A licitação será dividida em 9 
(nove) lotes. 
 
 
 

BEN-HUR SILVA DE ALBERGARIA FILHO, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF nº 813.956.206-87, residente e domiciliado na av. Raja Gabaglia 

2000, sala 614, Estoril, Belo Horizonte/MG, vem, consoante lhe faculta a legislação 

pertinente, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria,  

 
 

I M P U G N A R  
 
 
os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade 
seguinte: 
 

I - DOS FATOS 

 

A subscrevente, tendo interesse em participar da licitação supramencionada, 
adquiriu o respectivo Edital, conforme documento em anexo. 

 
Contudo, ao verificar as condições para participação no pleito em tela, 

deparou-se com um edital restritivo, onde limita a participação de empresas competitivas, 
o que é vedado pela legislação pátria. 

 
O edital em seu item 8 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO e subitem 

8.1.diz que: “Serão admitidas a participar desta licitação, para qualquer um dos 9 (nove) 
lotes, empresas que atendam as exigências deste Edital, vedada, expressamente, a 
formação de consórcios”. 
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Verifica-se ainda que em seu item 14.2.3 – Qualificação Técnica, subitens 
14.2.3.5, 14.2.3.5.1 e 14.2.3.6, existem limitações, onde diz que a licitante terá que 
comprovar que possui usina de asfalto instalada no Município integrante da região 
Metropolitana e ainda se não tiver, que apresente declaração de proprietário de usina que 
dispõe de quantidade e qualidade para cumprimento do contrato e finalmente exige o 
compromisso de mais de uma usina visando garantir que o fornecimento do material 
prossiga, se porventura a usina principal não tiver condições de atender a demanda, com 
as quais não se pode concordar. 
 
          Sucede que, referidas exigências são absolutamente ilegais e 
desnecessárias, como à frente será demonstrado. 
 
 
II – DOS PARTICIPANTES – Da Restrição e da Limitação 
 

Verifica-se que o item 8.1 diz: 
 
8.1 “Serão admitidas a participar desta licitação, para qualquer um dos 9 (nove) lotes, 
empresas que atendam as exigências deste Edital, vedada, expressamente, a 
formação de consórcios”. 

 
 
Observa-se que referido item ao PROIBIR a participação de consórcios no 

presente certame, tal exigência inibe a participação dos licitantes, ferindo de morte o 
parágrafo 5º do art. 30 da 8.666/93, senão vejamos: 

 
“§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações 
de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não 
previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação”. (grifos nossos) 

 
Dessa forma, resta claro que a presente limitação não pode permanecer nas 

condições do edital, sob pena de inibir a participação de licitantes, com o que não se pode 
concordar, requerendo assim sua retirada do presente edital.  

 
De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, é vedado aos 

agentes públicos: 
 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato; (grifo nosso) 

  
 
A licitação veda a participação de consórcio conforme item 8.1 do referido 

edital, dificultando a oportunidade de mais licitantes participarem do processo licitatório.  
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Vale a pena ressaltar, que o condicionamento da habilitação a circunstâncias 
restritivas, caracteriza o direcionamento do objeto da licitação a empresas apadrinhadas, 
cujos atestados são previamente estudados, a fim de que o Edital seja formulado com 
exigências específicas e determinadas, para a habilitação de poucas empresas.  

 
Deste modo, ainda que se conjeture a concepção da Administração Pública 

no sentido de concentrar a realização de serviços, a fim de supostamente obter melhores 
resultados em razão de o gerenciamento ser efetivado por uma única empresa, a 
Administração precisa apontar um prejuízo à execução do objeto se prestado por consórcio 
constituído para esse fim. Assim, a vedação, sem motivo razoável, da participação de 
empresas em consórcio se evidencia como estipulação restritiva ao competitório. 

 
Logo, porque é vedada a participação de empresas sob forma de consórcio 

sendo que o objetivo do órgão é a participação do maior número de empresas licitantes, 
para que se obtenha o melhor preço? 

 
Porém, a Administração deve estabelecer condições razoáveis para a 

participação de empresas no certame, abstendo-se de determinar regra restritivas.  
 
Em que pese se tratar de poder discricionário da Administração estabelecer 

no ato convocatório, os requisitos para participação no certame, essa discricionariedade 
encontra limites nos princípios da competitividade e razoabilidade, razão pela qual se 
recomenda que se estabeleça requisitos compatíveis a fim de dar fiel cumprimento aos 
referidos princípios, e sempre privilegiando o maior número de concorrentes. 

 
A vedação de participação de Consórcios, em um processo licitatório amplo 

e complexo, onde dificilmente uma única empresa encontra-se apta a cumprir com todo o 
objeto licitatório é desproporcional, ferindo de morte o princípio da isonomia consagrado no 
inc. I, do art. 5º, da Constituição Federal, sendo certo ainda, que a participação de 
consórcios seja mais vantajoso para a administração pública do que fracionar o objeto da 
licitação, onde resultaria em inúmeros contratos para gerenciamento dos municípios. 
 

O presente edital, no referido item mencionado deixa claro que o ato de 
convocação consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter 
competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação. 

 
 

III – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Da Ilegalidade de Limitação 
 

 
Verifica-se que os itens 14.2.3.5, 14.2.3.5.1 e 14.2.3.6 do item 14.2.3 dizem: 
 
 

a) 14.2.3.5. Declaração, sob as penas da lei, de que a Licitante possui usina de asfalto 
instalada em município integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte – 
RMBH, a qual cumpre todas as exigências legais pertinentes e de que se 
compromete a disponibilizar os volumes necessários, em toda a vigência do Contrato, 
adequados às exigências qualitativas tais como manutenção de características de 
trabalhabilidade, aplicabilidade, temperatura, condições de compactação, de forma 
que a área técnica da SUDECAP possa confirmar a qualidade da massa asfáltica, 
durante a prestação dos serviços, no período de vigência. 
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b) 14.2.3.5.1. Caso a licitante não disponha de usina de asfalto própria na RMBH, 
deverá apresentar documento formal subscrito pelos proprietários das usinas, e 
atestado pela Licitante, de declaração, sob as penas da lei, de disponibilidade de 
fornecimento pelas usinas indicadas da massa asfáltica, na quantidade e qualidade 
necessárias ao completo atendimento do Contrato, observando-se ainda que, a usina 
fornecedora da massa asfáltica indicada pela Licitante deverá atender a todas as 
exigências legais para o seu regular funcionamento, inclusive quanto a licenciamento 
ambiental e alvarás expedidos pelos órgãos competentes, válidos. A declaração de 
cumprimento em termos qualitativos deverá abranger o cumprimento de exigências 
tais como manutenção de características de trabalhabilidade, aplicabilidade, 
temperatura e, condições de compactação, de forma que a área técnica da 
SUDECAP possa confirmar a qualidade da massa asfáltica, durante a prestação dos 
serviços, no período de vigência do Contrato. 

c) 14.2.3.6. Em todos os casos, deverá, ainda, a Licitante apresentar declaração, sob 
as penas da lei, de compromisso de mais uma usina, também regularmente instalada 
na RMBH, subscrita pela proprietária e pela licitante, visando garantir o fornecimento, 
quantitativamente e qualitativamente suficientes, nos termos dos itens anteriores, da 
massa asfáltica. Essa exigência se fundamenta na necessidade de se mitigarem 
riscos de eventual impossibilidade de utilização e atendimento da usina principal às 
demandas do Contrato. 

 

 
Observa-se que referidos itens ao exigir que a licitante possua Usina de 

Asfalto instalada na região metropolitana de Belo Horizonte, ou ainda que possua contrato 
prévio à licitação de fornecimento de asfalto, tais exigências também inibem a participação 
dos licitantes, ferindo de morte o parágrafo 5º do art. 30 da 8.666/93. 

 
Dessa forma, resta claro que a presente limitação não pode permanecer nas 

condições do edital, sob pena de inibir a participação de licitantes, com o que não se pode 
concordar, requerendo assim sua retirada do presente edital. 

 
Resta claro que ao permanecer a decisão em relação aos itens referentes 

à Usina de Asfalto, a impugnante ajuizará Mandado de Segurança salientando que tal 
medida demonstra restrição ao certame e possível conluio entre empresas que 
possuem usinas de asfalto, e se negam a dar as cartas solicitadas pela SMOB, sendo 
certo que referido Mandado de Segurança apresentará todas as razões e as negativas 
das cartas solicitadas e exigidas pelo edital. 

 
Lado outro apresentaremos referida impugnação ao Tribunal de Contas 

do Estado – TCE/MG para que tome as medidas cabíveis. 
 

 
IV - Como se não bastasse, os itens objurgados ferem igualmente o princípio 

da isonomia consagrado no inc. I, do art. 5º, da Constituição Federal. 
 
Existe, entretanto, a certeza de que a Comissão Permanente de Licitação 

saberá discernir e adotar a decisão mais adequada para que a legislação seja respeitada, 
prevalecendo, sem dúvida o que a legislação preconiza. 

 
Caso contrário estará violado o princípio básico da legalidade, além do ferido, 

também, o da competitividade.  Procedente, portanto, é a citação do inciso I do §1º do art. 
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3º, que procura ensinar o que não se deve fazer em LICITAÇÃO. Sem dúvida, se está 
diante de um quadro que se enquadra na vedação imposta pela lei. 

 
Até o momento, foi traçado um panorama do embasamento legal e doutrinário 

a respeito da violação dos princípios, do comprometimento da legislação e da presença no 
julgamento de circunstâncias impertinentes e ilegais para a escolha do vencedor.  
Entretanto, existe, também, vasta jurisprudência a respeito de tais circunstâncias, senão, 
observe-se uma bastante significativa para o caso em questão citada na consagrada obra 
de Direito Administrativo Brasileiro do eterno e saudoso Mestre Hely Lopes Meirelles, 22ª, 
pág. 266, verbis: 
 

“Com muita propriedade, decidiu o TJRS que “Visa à 
concorrência a fazer com que o maior número de licitantes se 
habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a 
obtenção de coisas e serviços mais convenientes a seus 
interesses.  Em razão desse escopo, exigências demasiadas 
e rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem 
ser arredados...”  (RDP 14/240). 

 
Não permitir que uma empresa que possui preço competitivo e produto 

que atende as necessidades da Administração participe de um processo licitatório, é 
não observar a legislação em vigor e, consequentemente, praticar um ato ilegal. 
 
  As exigências do referido edital atentam contra o princípio da igualdade, 
restringindo a participação dos licitantes. 
 

 Nesse sentido: “Não se compadece com o princípio de igualdade entre os 
licitantes a exigência, em edital de processo licitatório, que vise a restringir o número de 
concorrentes” (TFR, em RDA, 166:115). “Ao edital licitatório não é permitido estabelecer 
disposição que restrinja a livre concorrência, sem qualquer amparo na legislação vigorante” 
(TRF em RDA, 164:373). 
 
 
V- DO PEDIDO 
 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO seja acatada, 
com efeito para: 
 
➢ Declarar nulo os subitens 8.1, 14.2.3.5, 14.2.3.5.1, 14.2.3.6 e consequentemente o 

14.2.3.7; 
 

 

P. Deferimento 
 
Belo Horizonte, 22 de junho de 2021. 
 

 

______________________________________________ 

BEN-HUR SILVA DE ALBERGARIA FILHO. 


