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ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL:  

 

 

 

CONFIANÇA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM MÃO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 

01.030.016/0001-00, estabelecida à Rua Conselheiro Pedro Luiz, nº 111, Rio Vermelho, Salvador - 

Bahia, vem, respeitosamente, por meio de seus advogados infra firmados, com sede na Rua 

Frederico Simões, n 153, Ed. Empresarial Orlando Gomes, sala 601-614, Caminho das Arvores, 

Salvador- Bahia, apresentar IMPUGNAÇAO AO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 010/2020, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO - DO DIREITO CONSTITICIONAL DE PETIÇÃO – 

EFEITO SUSPENSIVO: 

É sabido que o inciso XXXIV, da Carta Maior, garante a todos, independentemente do pagamento de 

taxas, o direito de  petição  aos  Poderes  Públicos  em  defesa  de  direitos  ou  contra ilegalidade ou 

abuso de poder. Esse postulado deriva da ideia de que independente dos recursos e modalidades de 

impugnações existentes, no ordenamento jurídico, o cidadão possui a seu favor o direito de formular, 

através de simples petição, pretensão visando a salvaguarda de direitos e contra ilegalidades. 

No que atine as licitações públicas, a Lei Federal nº 8.666/93 prever, no art. 41, que o cidadão tem o 

prazo de 05 dias úteis para impugnar o Edital, e o licitante tem o prazo de 02 dias úteis, conforme 

abaixo destacado.      

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
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habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 

3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 

envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.                    

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Além dos prazos acima descritos, qualquer pessoa pode, diante de caso de flagrante ilegalidade, 

peticionar requerendo que o Poder público reconheça a nulidade do ato administrativo em 

decorrência do dever de autotutela. 

Desta forma, embora esteja patente a tempestividade da impugnação, nada obstaria que o pleito 

fosse conhecido por simples petição em razão do direito Constitucional que assegura que os vícios 

de ilegalidade, por gerar nulidade absoluta, não podem surtir efeitos no mundo jurídico.  

 

DAS ILEGALIDADES DO EDITAL 

 

A PRODABEL tornou pública a Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020, cujo 

objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, QUE DEVERÃO ATENDER ÀS NECESSIDADES 

INSTITUCIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA PRODABEL E DEMAIS UNIDADES 

DESCENTRALIZADAS. 

 

A Impugnante verificou minuciosamente as condições estabelecidas para participação no processo 

licitatório em tela, e se deparou com o item 11.5.2 do edital que, trata da composição de custos, não 

observa a legislação no que atine a referência da convenção coletiva que deve reger a contratação. 

Vejamos:   

 

No Item 11.5.2 do edital consta que “os Licitantes deverão preencher apenas os PERCENTUAIS 
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referentes a Administração, Encargos Sociais e Tributos e VALOR de despesas com equipamentos e 

materiais. Os demais campos não deverão ser alterados, sob pena de desclassificação”. 

 

Ocorre que, observa-se, na planilha de custos da função de Call Center, foi considerada a CCT 

Sinstal/Sintel, sendo que as empresas do ramo de terceirização de mão de obra estão subordinadas 

a CCT Seac/Sintel, que apresentam valores de salários e benefícios maiores do que os constantes 

na CCT Sinstal/Sintel.  

 

Além disso, a convenção Sinstal/Sintel que o órgão está considerando é de 2019, mas já encontra-se 

vigente CCT para o ano de 2020, o que demonstra que o preço orçado está em desconformidade 

com o mercado e a norma vigente.  

Nesse interim, a alteração salarial da categoria a ser contratada deve obediência a este novo valor, 

de modo que as propostas a serem apresentadas pelas licitantes deverão indicar e basear-se nesta 

CCT, inclusive benefícios e gratificações.  

 

Essa é a orientação normativa prevista na IN 02/08 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão: 

 

Art. 20. É vedado à Administração fixar nos instrumentos 

convocatórios: ...............................  

III - os benefícios, ou seus valores, a serem concedidos pela contratada 

aos seus empregados, devendo adotar os benefícios e valores 

previstos em acordo, dissídio ou convenção coletiva, como mínimo 

obrigatório, quando houver;  

 

Assim, em razão dos pontos apresentados e na intenção de evitar futuros e certos transtornos 

administrativos e judiciais, necessária e pertinente é a impugnação acerca das questões fáticas 

postas, para que sejam adequados os valores a nova convenção coletiva, não somente visando 

evitar defasagem imediata de preço, mas também discussões sobre repactuações futuras, em razão 

do orçamento as quais a proposta se referir (art. 37 e ss. da IN 02/08).  
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Ademais, não é maçante lembrar que a utilização de valores diferentes em propostas em razão 

desse diferença entre convenções, gerará ofensa à isonomia concorrencial, na medida que as 

licitantes que utilizarem os valores informados pelo instrumento convocatório, abaixo do vigente pela 

nova CCT, serão beneficiadas com o oferecimento de preço inferior. 

 

Cumpre advertir que o § 1º do art. 3º da Lei de Licitações determinou a proibição aos agentes 

públicos de admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo ou qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato. 

 

O legislador pátrio, no intuito de garantir o maior grau de competitividade possível ao certame, define, 

ainda, no parágrafo único do art. 5º, do Decreto 5.450/05, in verbis: 

 

“As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.” 

 

Assim, toda e qualquer exigência ou omissão cujo conteúdo seja restritivo ou discriminatório, há de 

ser escoimado do edital, sob pena de nulidade total do mesmo. 

 

Também o STJ já decidiu que: 

 

“As regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo 

que, sem causar qualquer prejuízo a administração e aos interessados 

no certame, possibilitem a participação do maior número de 

concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias 

propostas, a mais vantajosa. (MS 5.606/DF, rel. min. José Delgado). 

(grifo meu). 

                

O Ilustríssimo doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo (MELO, Celso Antônio Bandeira de. 

Elementos de Direito Administrativo, RT, p. 230.) leciona: 
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“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. É a 

mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme 

escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra 

todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 

irremissível a seu arcabouço e corrosão de sua estrutura mestra.” (grifo 

meu) 

  

Já Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 16ª 

edição, 2008), assevera que: 

 

“No tocante a habilitação é imperoso eleger o critério da „utilidade‟ ou 

„pertinência‟, vinculado ao princípio da proporcionalidade para 

elaboração dos editais. A insistência neste ponto nunca é demais. Tem 

de interpretar-se a Lei nº 8.666/93 na acepção em que qualquer 

exigência, a ser inserida no edital, tem de apresentar-se como 

necessária e útil para o caso concreto.” 

DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, para sejam 

alteradas as cláusulas editalícias, suprimindo as omissões e corrigindo as contradições para atender 

ao interesse público. 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

Salvador, 31 de março de 2020. 

 

                                                       CONFIANÇA SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA 

RAIMUNDA CERQUEIRA LIMA 

REPRESENTANTE LEGAL 


