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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Pregão Eletrônico SP 002/2022 – PE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-002.266/22-75 

 

 
 
REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF 08.145.897/0001-53, com sede 

estabelecida na Avenida Bueno do Prado, n° 380, Bairro Jardim Laguna no município de Contagem/MG, 

CEP 32.140-220,  com telefone (31) 33577962 e e-mail 

REFLORESTAR@REFLORESTARAMBIENTAL.COM.BR, na qualidade de Licitante, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seu Representante Legal que esta subscreve 

(Contrato Social em anexo), de forma tempestiva, com fundamento no artigo 41, § 2º, da Lei 8.666/93,  

apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SP 002/2022-PE 

publicado pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação da SUDECAP, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos: 
 

Trata-se de licitação, na modalidade Concorrência Pública, do tipo menor preço global, que tem 

como objeto:  

 

 

A REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA  é empresa especializada na prestação dos serviços de 

manutenção de áreas verdes e atividades paisagísticas, entre outras atividades descritas no seu objeto 

social, participando inclusive de licitações em todo o território nacional. 

 

Sendo o objeto licitado compatível com seu ramo de atividade e por possuir expertise e capacitada 

técnica e operacional para a execução do mesmo, a impugnante se interessou pelo certame. 

 

Cumpre-nos assinalar que o referido Edital tem vícios. A manutenção da forma como esta conduzira 

ao final com a ilegalidade e, por consequência, prejudicará todo o processo licitatório, colocando em 

risco, desta forma, o interesse público. 

 

 



 

 

Na forma como publicado, o Edital tende a, deliberadamente, eliminar o caráter competitivo do                  

certame. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

A presente impugnação é apresentada com fundamento no artigo 41, §2° da Lei n° 8.666/93, bem de 

acordo com o item 7 e seguintes  do Edital, em conformidade com a determinação legal que define 

que decaia do direito de impugnar os termos do Edital o prazo de até 3 (três) dias úteis, que 

antecedem à sessão de entrega das propostas. 

 

De acordo com o disposto pelo artigo 110 da Lei n° 8.666/93, na contagem dos prazos estabelecidos 

em referido diploma legal, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-

ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

Portanto, excluindo o dia da abertura, marco inicial na contagem dos prazos, e incluindo o termo final, 

certo é que este se dará no dia 28/02/2022, não havendo dúvidas, então, quanto à tempestividade da 

presente. 

 

DA VEDAÇÃO DE EMPRESAS CONSORCIADAS 

 

 

O item 8 do Edital de Concorrência Pública nº SP 002/2022, assim dispõe sobre as condições gerais 

de participação no processo: 

 

 
 

Contudo, tal vedação além de ilegal, fere o caráter competitivo do processo de contratação, figurando-

se absolutamente restritiva ao número de proponentes, o que consiste em crime, conforme tipificado 

no artigo 90 da Lei de Licitações 

 

O Tribunal de Contas da União e as demais Cortes de Contas, que reiteradamente entendem que a 

vedação à participação de empresas reunidas em consórcio deverá ser devidamente justificada no 

âmbito de processo licitatório, fato este que não ocorreu no bojo do edital ora impugnado. 

 

Doutra sorte, é inegável que a permissão de participação de empresas reunidas em consórcio fará 

como que haja uma real competitividade no certame, vez que elevar-se-á consideravelmente o 

número de concorrentes, portanto, no caso concreto evitará que uma única empresa participe do 

certame e frustre o caráter competitivo. 

 

Assim sendo, o objetivo maior do consórcio é somar forças para obtenção de um resultado, face a 

dimensão deste. No caso em tela, essa Municipalidade vedou a participação de empresas reunidas em 

consórcio. Há vasta jurisprudência entendendo como restritiva tal exigência, vez que o objetivo maior 

do consórcio é a associação de empresas especializadas para execução de um projeto de grande porte, 

aumentando a quantidade de possíveis proponentes. 

 

Resta, portanto demonstrado a ilegalidade de tal vedação, a qual fere o caráter competitivo da 



 

 

contratação, fazendo com que a administração não obtenha a proposta mais vantajosa. 

 

Deste modo, a Douta Comissão tem o dever de MODIFICAR/REVOGAR o Edital de Concorrência 

Pública, para oportunamente reeditá-lo, e permitir que empresas reunidas em consórcio possam 

participar do certame. 

 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

É certo que as exigências relativas à qualificação técnica deverão limitar-se às elencadas no artigo 30 

da Lei de Licitações. 

Observa-se o disposto no inciso I do §1º do artigo 30 da citada lei e, complementado pelo §2º deste mesmo 

artigo, que a comprovação da capacidade técnica serão limitadas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação e, deverão ser definidas no 

instrumento convocatório. 

 

Entretanto, o item 16.1.2.3 e seguintes do edital , que ora se impugna, assim exige  para fins de 

comprovação de qualificação técnica: 

 

 
 

Portanto, também deverá ser retificada tal exigência acerca da comprovação de que a licitante presta 

ou prestou, sem restrição, de podas e supressoes neste quantitativo. 



 

 

O artigo 30 da Lei nº 8.666/93 é taxativo ao impor limites quanto a documentação relativa à 

qualificação técnica, especialmente ao dispor que a comprovação de aptidão é limitada exclusivamente 

às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

 

Contudo, observa-se do edital objeto da impugnação que o Município considerou todos os serviços de 

poda e supressao de individuos arboreos  parcela de maior relevância técnica e valor significativo do 

objeto licitado, nem sequer fazendo as devidas justificativas acerca da relevância. 

 

Novamente nos valemos da Representação, para constatar que as exigências contidas no edital eivado 

conduzem para concluir pelo DIRECIONAMENTO da licitação, haja vista que no universo de 

empresas que executam os serviços objeto da licitação, não conseguimos encontrar empresas que 

atendam todas as exigências supramencionadas, além de uma: a mesma que presta serviços 

atualmente. 

 

A Lei Geral de Licitações, em seu artigo 7º, §5º e §6º, se posiciona expressamente contrário ao 

direcionamento e a concomitante restrição da competitividade ao procedimento licitatório, conforme 

transcrevemos abaixo: 

 

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 

 

[omissis] 

 

§5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 

casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 

materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 

discriminado no ato convocatório. 

 

§6º A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos 

realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

 

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, acerca da de tão relevante tema, assim nos ensina: 

 

 

A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação entre os 

participantes do certame, que através de cláusulas que, no edital ou convite, 

favoreçam uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento faccioso, 

que desiguale os iguais ou iguale os desiguais. O desatendimento a esse princípio 

constitui a forma mais insidiosa de desvio do poder, com que a Administração quebra 

a isonomia entre os licitantes, razão pela qual o Judiciário tem anulado editais e 

julgamentos em que se descobre a perseguição ou o favoritismo administrativo, sem 

nenhum objetivo ou vantagem de interesse público. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

Administrativo Brasileiro. 

27. ed Ed. Malheiros Editores. São Paulo:2002. pg. 262.) 

 

A competitividade é um princípio fundamental da licitação e tem a devida proteção pela legislação, 

tipificando a ação injusta e culminando pena aos agentes que ensejarem frustrar este princípio. 

 

Para isso, as regras da licitação determinadas no Edital devem permitir a participação do maior número 

possível de participantes, impondo somente as condições necessárias para que as propostas se adequem 

às necessidades da Administração Pública. 



 

 

 

O princípio da competitividade é princípio atinente somente à licitação, e está diretamente ligado ao 

princípio da isonomia. Ora, manter as condições para que haja uma competição isenta de dirigismos, 

preferências escusas ou interesses dissociados da coisa pública é, em primeira instância, cuidar para 

que essas condições de participação do certame sejam equânimes para todos os interessados. 

Simplesmente, podemos afirmar que não há competição sem isonomia e não há isonomia sem 

competição. 

 

Inclusive a restrição de competição configura-se como crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93: 

 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

A esse respeito o STJ se posicionou no seguinte sentido: 

 

“Basta à caracterização do delito tipificado no artigo 90 da Lei nº  8.666/93 

("Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou 

para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - 

detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa) que o agente frustre ou fraude o 

caráter competitivo da licitação, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto do 

certame.” (STJ, HC 45.127/MG, julgado em 25/02/2008). 

 

Importante também recordar que o art. 83 da Lei 8.666 estabelece que: 

 

“Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus 

autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, 

emprego, função ou mandato eletivo”. 

 

Imperioso salientar que, caso não haja a flexibilização das aqui apresentadas, o presente procedimento 

licitatório pode, inclusive, ser suspenso e/ou anulado, por meio da impetração de Mandado de 

Segurança e de Representação frente ao Tribunal de Contas, conforme entendimento infra: 

 

REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA. (...) INDÍCIOS DE RESTRIÇÃO À 

COMPETIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 

INABILITAÇÃO INDEVIDA DE LICITANTE E DIRECIONAMENTO DA 

LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO 

CERTAME. (...) CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. OUTRAS MEDIDAS CORRETIVAS. 

COMUNICAÇÕES. AUTORIZAÇAÕ PARA O ARQUIVAMENTO. (TCU 

02638220121, Relator: JOSÉ JORGE, Data de 

Julgamento: 24/10/2012). 

 

 

REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM EDITAL  DE 

LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ESCLARECIMENTOS 

INSUFICIENTES PARA ELIDIR PARTE DAS IRREGULARIDADES 

SUSCITADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RESTRIÇÃO DO CARÁTER 

COMPETITIVO. ANULAÇÃO DO CERTAME. REVOGAÇÃO DA MEDIDA 

CAUTELAR. CIÊNCIA. 



 

 

ARQUIVAMENTO. Cláusulas com potencial de restringir o caráter competitivo do 

certame devem ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios 

à licitação que indiquem a obrigatoriedade de inclusão de tais regras para atender às 

necessidades específicas do órgão, sejam de ordem técnica ou econômica. 

(ACÓRDÃO nº. 2441/2017 – PLENÁRIO – Data de Julgamento: 01/11/2017) 

 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO. 

DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERTOU PRODUTO DE 

MARCA NÃO APROVADA POR PARECER TÉCNICO. QUESTIONAMENTO 

QUANTO AO PREÇO ADJUDICADO. PEQUENA MATERIALIDADE DOS 

VALORES ENVOLVIDOS. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

DETERMINAÇÃO E CIÊNCIA. 1. A restrição quanto à 

participação de determinadas marcas em licitação deve ser formal e tecnicamente 

justificada no processo de contratação. 2. A aquisição de bens objeto de ata de 

registro de preços está condicionada à comprovação da compatibilidade do preço 

com os vigentes no mercado. (ACÓRDÃO nº. 4476/2016 – 2ª Câmara – Data de 

Julgamento: 12/04/2016) 

 

O que ora se propõe não é apenas a mudança das especificações exigidas no edital, mas sim a mudança 

na redação das exigências, de forma a torná-las compatíveis COM A REALIDADE DE MERCADO, 

e, consequentemente, de forma a se realizar a licitação de acordo com todas as balizas normativas 

pertinentes e vinculantes, quais sejam: os princípios da eficiência, da isonomia, do caráter competitivo 

e da captação da proposta mais vantajosa. 

 

A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Nacional n.º 14.133/2021), abarcou de certo 

modo o entendimento da Corte de Contas Federal ao prever que poderá ser admitida a exigência de atestados 

com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas mais relevantes e valor significativo 

(art. 67, §1º e § 2º).  

 

Portanto, diferentemente da antevista deliberação, o novo marco regulatório assevera que o quantitativo 

mínimo do atestado deve restringir-se a 50% da parcela mais relevante, e não do total do objeto licitatório. 

 

Por fim, cumpre ressaltar que a predita norma prever que são consideradas parcelas de maior relevância ou 

valor significativo aquelas que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor 

total estimado da contratação (art. 67, §1º) 

 

 

Por esse motivo, também torna-se imperiosa a impugnação do edital. 

 
DOS PEDIDOS 

 
 

Tendo em vista que o Edital, conforme publicado, está acometido de vícios e irregularidades, o que faz 

emergir o princípio do “poder dever” de autotutela da Administração Pública, cabe a esta não permitir 

que atos inidôneos e ilegítimos venham macular o certame, preservando assim os princípios da 

legalidade e moralidade que norteiam o processo licitatório. 

 
Posto isso, é a presente para requer a Vossa Excelência que receba a presente impugnação, em seu efeito 

suspensivo, e a ela dê total provimento, conforme requerido no bojo desta, que decida a presente 

impugnação mandando que seja MODIFICADO/REVOGADO o Edital. 

 
Na mais longínqua hipótese dessa Douta Comissão não venha dar o provimento ora requerido, solicita 



 

 

que a presente impugnação suba devidamente informada à autorizada superior competente para 

apreciação. 

 
Por derradeiro, independentemente de acolhimento ou não da presente impugnação, requer que a Douta 

Comissão encaminha para análise e apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do 

Ministério Público, em especial para o Ministério Público de Contas, sob pena de responsabilidade. 

 

Nesses Termos, 

Pede  deferimento. 

 
Contagem/MG, 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA  
 

SIMONE SILVA LISBOA 
MARCHESINI:7457278
4604
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