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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA DIRETORIA DE 

LOGÍSTICA/GERÊNCIA DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BELO 

HORIZONTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO n. 04.000103.21.00 

PREGÃO ELETRÔNICO n. 09/2021 

 
 

 

ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (“EY”), pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 59.527.788/0001-31, com 

sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 9º andar, São Paulo, SP, 

Brasil, CEP 04543-011, por seu sócio infra-assinado, vem, respeitosa e tempestivamente, à 

presença de V. Sa., apresentar 

 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

 

em face dos termos do Edital do Pregão Eletrônico n. 09/2021 promovido pela Diretoria de 

Logística/Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, pelas razões 

de fato e direito a seguir. 

 

 



 
 
 
 
 

2 

 
 

I – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

II. DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

III. – DO DIREITO E DA RAZÃO 

 

Antes de adentrar no mérito da presente impugnação, imperioso tecer 

considerações em relação à ordem jurídica. 

 

Sempre que o Estado age, traz consigo a presunção de que o faz legitimamente (de 

acordo com a lei e buscando um fim que coadune com o interesse público). 

 

Cabe ao Estado produzir normas de aplicação geral e cogente (função legislativa), 

dar execução a estas normas (função administrativa) e dirimir conflitos havidos na aplicação 

(função jurisdicional), tudo isto de acordo com os ditames estabelecidos na Lei Maior. 

 

Em qualquer destas atividades, a presunção de legitimidade dos atos estatais se faz 

presente. Isto, contudo, não quer dizer que tais atos não possam ser desconformes às 

diretrizes constitucionais ou às legais e, consequentemente, suscetíveis de invalidação. 

Significa dizer que, num primeiro momento, gozam de uma presunção de legitimidade, porém, 

presunção essa que admite prova em contrário.  

 

Em se tratando de atos administrativos, como é o EDITAL, acompanhado da 

premissa da legalidade segue a auto executoriedade, isto é, a condição de aplicação direta, sem a 

necessidade de pronunciamento judicial prévio. 

 

Embora exista a possibilidade de o edital sofrer invalidação (decorrente de algum 

vício), se nada for requerido por terceiros, a tendência natural de seu destino é a permanência no 

ordenamento jurídico, de fato e de direito. 

 

Para que isto não ocorra (preclusão do direito ou mesmo convalidação), 

imprescindível se faz o uso de peças impugnatórias e/ou de representação perante as Cortes de 

Contas, demonstrando o vício, à medida que, a partir desse momento, o princípio da segurança 

jurídica muda de lado – não está mais a determinar a preservação dos efeitos do ato viciado, ao 

contrário, PUGNA POR DESCONSTITUÍ-LO. 
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Isso ocorre porque a segurança jurídica é atingida, dentro de um Estado de Direito, 

com a observância do princípio da legalidade. A legalidade dá garantia ao administrado de como 

“deve ser” o comportamento do Estado (e o dele próprio). A LEGALIDADE CONDUZ À 

PREVISIBILIDADE DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS E ESTE É O PRINCIPAL FIM A SER 

BUSCADO PELO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 

 

Saliente-se: quando alguém (pessoa física ou jurídica) se insurge contra a 

ilegalidade consubstanciada num ato administrativo, por exemplo um EDITAL, buscando 

administrativamente a anulação dos efeitos produzidos pelo ato viciado, cai por terra a presunção 

de legitimidade de que goza o Administrador (obviamente se o ato atacado é ilegal). A confiança 

de que se tem na Administração é sobreposta pela confiança que se tem na lei, amparada pela 

garantia constitucional de que não serão criados direitos nem obrigações senão em virtude de lei, 

DAÍ O CABIMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO. 

 

Feito isto, passa-se ao mérito da presente impugnação. 

 

III.1. CONCEITO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE  

 

Antes de tecer qualquer consideração acerca do tema, cabe informar que o serviço 

de verificador independente não pode ser enquadrado como um “serviço comum", diante das 

peculiaridades de suas atividades que não podem ser padronizadas, conforme exposto a seguir. 

 

O Edital do Pregão Eletrônico n. 09/2021 menciona que “A principal função do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE consiste na aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA, 

seja levantando dados para cálculo dos indicadores de desempenho, seja auxiliando o PODER 

CONCEDENTE na verificação das obrigações da CONCESSIONÁRIA.”. No Anexo I – 

Projeto Básico, ao elencar as atribuições, o Edital define ainda que cabe ao Verificador 

Independente: 

 

• Desenho de todos os processos e procedimentos para aferição do desempenho 

das CONCESSIONÁRIA;  

• (...) Realizar VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE proativa, de forma a sugerir 

melhorias em todos os processos de forma que ambas as partes atinjam seus 

objetivos com o contrato. 

• (...) Análise de confiabilidade dos dados de medição produzidos pelas 

CONCESSIONÁRIA;  
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• Aferição mensal do desempenho das CONCESSIONÁRIA, suporte técnico a 

apontamentos de não cumprimento do desempenho previsto;  

• Suporte técnico permanente à Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte e suas instâncias de gestão da PPP, uma vez iniciada a operação 
dos Centros de Saúde e/ou CME e Laboratório, nas atividades ordinárias e/ou 

extraordinárias relativas ao sistema de mensuração de desempenho; à 

revisão dos indicadores de desempenho; ao gerenciamento de riscos e 

conflitos, assim como, às eventuais recomendações de melhoria de eficiência 

do Parceiro Privado e da CONCESSIONÁRIA;   

• (...) Promoção e proposição de melhorias contínuas para os processos de 

medição dos indicadores de desempenho pela CONCESSIONÁRIA, bem como 

da atuação da própria Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 
(g.n) 

 

Diante dos trechos elencados acima, depreende-se que o Verificador Independente 

tem papel de protagonista no Contrato de Concessão da PPP Atenção Primária ao zelar pela 

prestação de serviços de alta qualidade aos munícipes, sobretudo considerando: i) a importância 

das obras e serviços que são objeto da PPP, que envolvem a operação da Rede de Atenção 

Primária à Saúde de Belo Horizonte – conforme pela PBH Ativos1, “A Atenção Primária à Saúde 

é a principal porta de entrada do cidadão no Sistema de Saúde, exercendo o Município, por meio 

da prestação de serviços básicos, papel primordial para fins de consecução do direito 

constitucional à saúde pública, à equidade e a integralidade da assistência. É o principal cuidado 

com a saúde da pessoa, no sentido de sua promoção e proteção, devendo, por isso, ser 

considerada como prioritária, na medida em que orienta e ordena todo o sistema de saúde. Os 

Centros de Saúde a serem reconstruídos ou construídos localizam-se em 8(oito) das 9 (nove) 

regionais do Município e a localização dos mesmos foi determinada considerando o atendimento 

ao maior número de cidadãos em situação de vulnerabilidade social, bem como a viabilidade 

técnica de execução das obras em face das condições dos terrenos.”; ii) o montante dos valores 

investidos (superior a dois bilhões de reais). 

 

Os serviços de verificação independente são de natureza predominante 

intelectual, tendo em vista que não se tratam da mera execução de procedimentos 

acordados, mas sim da realização de análises a partir da elaboração de processos e 

procedimentos, e de um trabalho consultivo contínuo de proposição de melhorias para a execução 

do contrato e dos serviços à população, tornando-se inaceitável, data vênia, que essa respeitável 

 
1 Empresa estatal que oferece suporte técnico especializado ao Poder Executivo Municipal na execução das 

políticas públicas, por meio da estruturação de operações de captação de recursos e modelagens de 

concessões e PPPs, viabilizando projetos de infraestrutura nas áreas de saúde, educação, dentre outros de 
interesse da população. A citação elencada no texto foi extraída do endereço: 

https://pbhativos.com.br/concessoes-e-ppps-2/ppp_atencao_primaria/. 

https://pbhativos.com.br/concessoes-e-ppps-2/ppp_atencao_primaria/
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Administração, se paute que apesar da complexidade, tais serviços são comuns, de modo que a 

escolha para a presente contratação da modalidade pregão e do tipo licitatório menor preço são 

inadequados, como adiante será demonstrado. 

 

Insta citar a “Nota Explicativa – Pregão Eletrônico” do PROCESSO n. 

04.000103.21.00, na qual a Administração Pública defende que o processo de contratação do 

Verificador Independente para os serviços em referência deve ocorrer através de pregão, 

considerando, de forma resumida, que 1) “o serviço a ser prestado pelo Verificador Independente 

apresenta padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos”; 2) 

“Conforme pode ser verificado nas características e finalidade das atividades a serem exercidas 

pelo verificador independente, trata-se de auditoria operacional, que pode ser enquadrada como 

serviço comum”; 3) “As empresas privadas que fornecem o serviço de verificação independente 

utilizam metodologias internacionalmente reconhecidas, mas com uma padronização das 

ferramentas a serem utilizadas nas soluções de TI para apuração dos indicadores de desempenho 

previamente definidos pelo poder Concedente, com o objetivo de atestar a qualidade dos serviços 

prestados pela Concessionária, portanto não se trata de uma solução única, exclusiva para esta 

contratação, podendo ser, também por este viés, caracterizada como comum.”; 4) “O Tribunal 

de Contas da União – TCU, tem se posicionado no sentido da obrigatoriedade de se utilizar a 

modalidade pregão para contratação de serviços de auditoria independente, entendo, portanto, 

que se trata de serviço comum”. Passemos à análise de cada um destes itens. 

 

No que se refere ao item 1), cabe destacar que o Contrato de Concessão e o Edital 

do Pregão Eletrônico n. 09/2021 não elencam objetivamente padrões de desempenho e qualidade 

para o serviço a ser prestado pelo Verificador Independente. Os padrões elencados no 

Anexo VII do Edital da Concessão, nomeado Sistema de Mensuração de Desempenho, Cálculo 

da Contraprestação Pública e Aporte, devem ser cumpridos pela Concessionária, sendo o 

Verificador Independente o responsável por apurar estes padrões, dentre outras atividades, em 

apoio à entidade fiscalizadora do Contrato de Concessão. Assim sendo, este argumento não se 

aplica para caracterizar o serviço do Verificador Independente como “serviço comum”. Quanto 

ao item 2), observa-se mais uma vez confusão em entendimento equivocado em relação à 

conceituação do trabalho de verificação independente. As auditorias operacionais são orientadas 

pelas Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desenvolvidas pela 

Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mais 

especificamente pela ISSAI 3000, baseadas nos princípios de economicidade, eficiência, eficácia 

e efetividade. Esta é a norma que pauta, por exemplo, a execução de auditorias operacionais do 
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Tribunal de Contas da União - TCU. Não é possível atribuir o caráter de serviço comum à 

verificação independente tendo como premissa eventuais características semelhantes ao serviço 

de auditoria operacional, inclusive porque o Edital do Pregão Eletrônico n. 09/2021 não faz 

nenhuma referência às normas ISSAI ou mesmo à caracterização do serviço a ser prestado como 

sendo de Auditoria Operacional, mas sim como Verificação Independente. 

 

Já o item 3), importante esclarecer que os serviços de verificação independente 

apoiam-se em metodologias internacionalmente reconhecidas, tais como normas de amostragem 

e arredondamento, controles gerais de TI para avaliar o processo de geração dos dados nos 

sistemas da Concessionária, procedimentos de invasão/intrusão para verificar a vulnerabilidade 

dos sistemas, dentre outros tipos de metodologias. Entretanto, não há uma metodologia específica 

para os serviços de verificação independente, sendo necessário que a empresa contratada realize 

primeiramente o entendimento das definições e requerimentos do Contrato de Concessão, dos 

processos e estrutura de controles da Concessionária, das possíveis formas de apuração dos 

indicadores de desempenho, assim como de outros aspectos práticos da execução do contrato para 

que, a partir de todas estas premissas, elabore a metodologia a ser utilizada exclusivamente para 

o contrato em questão. Caso esses passos não sejam seguidos, há o risco de serem desenhados 

processos de verificação independente que não estejam alinhados ao objetivo da Concessão e não 

atuem em prol da melhoria contínua dos serviços de saúde para os munícipes. Como os processos 

e procedimentos não são pré-definidos, não é possível considerar tampouco que as soluções de TI 

construídas para apuração dos indicadores de desempenho sejam padronizadas, mas sim, criadas 

única e exclusivamente para a verificação do contrato em questão, por precisarem absorver 

todas as especificidades contratuais. Assim sendo, este argumento não se aplica para caracterizar 

o serviço do Verificador Independente como “serviço comum”.   

 

Por fim, quanto ao item 4), há que se distinguir entre os serviços de verificação 

independente e os serviços de auditoria independente. A auditoria independente, conforme 

disposto no Acórdão 1046/2014-Plenário (TC 018.828/2013-2), trata-se de serviços para análise 

de balanços e auditorias contábeis específicas, que são executados segundo protocolos, 

métodos e técnicas conhecidas e determinadas em normas expedidas pelas entidades 

regulamentadoras; a qualidade do seu trabalho é atestada por meio de confronto com 

normas técnicas e profissionais pré-estabelecidas, e embora possa haver variações 

metodológicas, estas não são determinantes para a obtenção do resultado desejado pela 

Administração, qual seja, o parecer de auditoria condizente com as normas aplicáveis. 
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Portanto, conforme exaustivamente demonstrado, o serviço do Verificador 

Independente não pode ser enquadrado como “serviço comum”. 

 

Feito isto, passa-se dissertar sobre a impossibilidade de ser a licitação na 

modalidade “pregão” e do tipo licitatório “menor preço”. 

 

III.2. IMPOSSIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO E DO TIPO MENOR PREÇO 

PARA SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE 

 

Como é sabido, a Administração Pública tem a discricionariedade para definir as 

condições da contratação, o momento de realizá-la, os recursos que pretende empregar, o tempo 

de vigência do contrato entre outros. Logo, a Administração Pública deve ater-se as disposições 

da legislação vigente, para estabelecer cláusulas objetivas e claras no Edital, e assim, realizar um 

julgamento objetivo das propostas ofertadas, para alcançar o principal escopo da licitação, que é 

a contratação da proposta mais vantajosa. 

 

Isto quer dizer que “o princípio da legalidade significa estar a Administração 

Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não podendo afastar, sob 

pena de invalidade do ato e responsabilidade do seu autor. Qualquer ação estatal sem o 

correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado por lei, é injurídica e expõe-se 

à anulação”.2 (g.n.) 

 

Assim, segundo o princípio da legalidade, o Administrador só poderá fazer o que 

a lei manda e, assim mesmo, QUANDO E COMO AUTORIZA. Isto implica em que o Estado 

jamais poderá agir fora do que a lei dispuser. 

 

Como dito, as licitações e contratações da Administração Pública têm como Norma 

Geral a Lei n. 8.666/1993. A modalidade de licitação denominada “Pregão” é regida pela Lei n. 

10.520/2002, de cujo artigo 1° decorre que o “Pregão” pode ser adotado na contratação de bens e 

serviços, somente quando se tratar de bens e serviços comuns, situação essa não verificada no 

presente procedimento licitatório.  

 

Como se pode verificar o artigo 1º da Lei n. 10.520/2002 que instituiu a modalidade 

de licitação denominada pregão delimitou as hipóteses de sua adoção. Veja-se: 

 
2 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 10ª edição. 2005. Ed. Saraiva. Pg. 8 
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Artigo 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá 

ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, 

para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

(g.n) 

 

Depreende-se da leitura e análise do normativo que o pregão deverá ser utilizado, 

por serviços ou bens, exclusivamente, que sejam comuns e não para serviços de natureza 

predominantemente intelectual, como o pretendido pela Diretoria de Logística/Gerência de 

Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, pois como já informado na 

presente peça, os serviços de verificação independente desenvolvem atividade de cunho técnico.  

 

No mesmo sentido, vale citar o entendimento do professor Joel Menezes Niebuhr3 

sobre bens e serviços comuns: 

 

Bem e serviço comum são aqueles que possam ser definidos no 

edital por meio de especificações objetivas, que se prestam a 

estabelecer o padrão de qualidade desejado pela Administração 
Pública, de acordo com características usuais no mercado, sem 

que variações de ordem técnica eventualmente existentes entre 

os bens e serviços ofertados por diversos fornecedores que 
atendam a tais especificações objetivas sejam importantes ou 

decisivas para a determinação de qual proposta melhor satisfaz 

o interesse público e desde que a estrutura procedimental da 

modalidade pregão, menos formalista e mais célere, não afete a 

análise da qualidade do objeto licitado ou importe prejuízos ao 

interesse público. (g.n) 

 

Ainda, seguindo a mesma linha, traz-se à baila, a instrução do ilustre Jorge Ulisses 

Jacoby Fernandes4:  

 

(...) linguagem do mercado que define a possibilidade de indicar 

padrão de desempenho e qualidade”, tais como material a ser 
utilizado, prazo de garantia, durabilidade, cor (em se tratando 

de bens), experiência, desempenho anterior, material 

empregado, instalações mínimas (no caso de execução de 
serviços) etc, não cabendo exigir, para a definição de bens e 

serviços comuns, pretensões como: tratar-se de bem 

 
3 https://www.viannaconsultores.com.br/conceito-de-bens-comuns-para-fins-de-preg%C3%A3o 
4 https://www.viannaconsultores.com.br/conceito-de-bens-comuns-para-fins-de-preg%C3%A3o 

https://www.viannaconsultores.com.br/conceito-de-bens-comuns-para-fins-de-preg%C3%A3o
https://www.viannaconsultores.com.br/conceito-de-bens-comuns-para-fins-de-preg%C3%A3o
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padronizado, tratar-se de bem cujas características estejam 

definidas por normas técnicas como ABNT, nem que 

consistam em bens prontos. Muito menos, caberia tentar 

restringir o universo dos objetos comuns, a um rol constante 

de regulamento. (g.n) 

 

O Plenário do Tribunal de Contas da União5 entende: 

 

(...) inviável o uso do pregão para contratação de serviços nos 

quais predomine a intelectualidade, assim considerados 

aqueles que podem apresentar diferentes metodologias, 

tecnologias e níveis de desempenho e qualidade, sendo 

necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada 

solução.  

(...) 

2. O cerne Docas do Pará (CDP), mediante o Pregão Eletrônico 
nº da discussão reside na natureza dos serviços técnicos 

licitados pela Companhia 78/2010, consistentes na elaboração 

de estudos e projetos para: “(i) construção de nova portaria; 
(ii) centro administrativo; (iii) urbanização das vias; (iv) rampa 

rodofluvial; (v) terminal de múltiplo uso 2 (TMU 2); e (vi) 

serviços de inspeção, análise e projeto executivo de 
recuperação/reforço/ampliação estrutural do Píer 100 (TMU 

1), no Porto de Santarém/PA. 

3. A representante defende que a modalidade licitatória 

escolhida (pregão) não seria adequada para a contratação em 
tela, por abarcar serviços de engenharia de elevado nível de 

complexidade técnica, que não se enquadrariam na categoria de 

‘serviços comuns’. Para ela, à luz do disposto no art. 46 da Lei 
n. 8.666/93, a licitação deveria ser do tipo “melhor técnica” ou 

“técnica e preço”, incompatíveis com o rito do pregão. 

4. Segundo a unidade técnica, apesar de o ‘Termo de 

Referência’ anexado ao edital (peça 2, p. 17-34) indicar normas 
(NBR 6118, NBR 6122, NBR 9782, NBR 8800, NBR 8681 ou 

outra que viesse a ser aceita pela ‘FISCALIZAÇÃO’), 

especificações técnicas e regras que a empresa contratada 
deveria considerar quando da execução dos aludidos serviços, 

não seria possível classificá-los como comuns. 

5. Em razão das características desses serviços, cuja prestação 

requer intensa atividade intelectual, com razoável grau de 

subjetivismo, mormente em relação à elaboração dos ‘projetos 

conceituais’ – ‘anteprojetos, a partir dos quais a CDP decidirá 

pela aprovação ou não dos arranjos gerais, orçamentos e etc.’ 

–, a escolha do pregão teria sido inadequada. 

6. Não obstante concordar com a conclusão a que chegou a 

unidade instrutiva, julgo oportuno aduzir as considerações que 
se seguem. 

No mesmo sentido formou-se o Voto do r. Min. Relator no 

Acórdão 2760/2012 – Plenário, também do Tribunal de Contas 

 
5 TCU, Acórdão n. 601/2011, Plenário. 
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da União, quando deixou patente entender que ‘Em relação à 

utilização da modalidade licitatória pregão para contratação 
dos projetos executivos, é clara a irregularidade de tal 

procedimento, que afronta disposição legal e a jurisprudência 

pacífica desta Corte. (g.n) 

 

Tanto e verdade que cabe destacar as licitações de verificador independente 

promovidas por outros órgãos, cuja modalidade foi “concorrência” e o tipo “técnica e preço”: 

 

Objeto Município/ Estado Link para acesso 

Verificação Independente 

Rodovia MG-050 

Concorrência 008/2017 

Minas Gerais http://www.ppp.mg.gov.br/images/2020/MG-

050/Termos%20aditivos%20VI%202012%20-%20MG-050.pdf 

http://www.ppp.mg.gov.br/images/2020/MG-

050/Contrato%20VI%202012%20-%20MG-050.pdf 

http://www.ppp.mg.gov.br/images/2020/MG-

050/Contrato%20VI%202018%20-%20MG-050.pdf 

Concorrência 037/2016 - 

Verificação Independente 

Iluminação Pública 

Belo Horizonte https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-

infraestrutura/licitacao/concorrencia-037-2016 

Concorrência 02/2019 - 

Verificação Independente 

Iluminação Pública 

Teresina https://semcop.pmt.pi.gov.br/wp-

content/uploads/sites/11/2019/12/Edital-de-Concorr%C3%AAncia-

P%C3%BAblica-02.2019-Verificador-Independente-SEMDUH-

Relan%C3%A7amento.pdf 

Concorrência 001/2012 e 

001/2016 - Verificação 

Independente Estádio de 

Futebol 

Estado de Minas Gerais http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/secop

a_mineirao/Concorrencia_Verificador_Independente/13-01-2012-

corpo-do-edital-de-licitacao-do-verificador-independente-complexo-

do-mineirao.pdf 

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2017/

SEPLAG/25.07.2017/edital-de-licitacao-do-novo-verificador-

independente-retificado.pdf 

Concorrência 

1501122000167/2012 - 

Verificação Independente 

Atendimento à População 

Estado de Minas Gerais http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/sepla

g/Concessao_Administrativa_das_UAI/12-09-2012-3o-lote-respostas-

questionamentos-vi-ppp-uai.pdf 

 

Concorrência 027/2020 - 

Verificação Independente 

Iluminação Pública 

Prefeitura de Vila Velha https://www.vilavelha.es.gov.br/licitacoes 

Concorrência 002/2019 - 

Verificação Independente 

Iluminação Pública 

Prefeitura de Teresina https://pmt.pi.gov.br/licitacoes/ 

Concorrência 005/2020 - 

Verificação Independente 

Iluminação Pública 

Prefeitura de Ribeirão 

das Neves 

https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/licitacoes 

 

 

http://www.ppp.mg.gov.br/images/2020/MG-050/Termos%20aditivos%20VI%202012%20-%20MG-050.pdf
http://www.ppp.mg.gov.br/images/2020/MG-050/Termos%20aditivos%20VI%202012%20-%20MG-050.pdf
http://www.ppp.mg.gov.br/images/2020/MG-050/Contrato%20VI%202012%20-%20MG-050.pdf
http://www.ppp.mg.gov.br/images/2020/MG-050/Contrato%20VI%202012%20-%20MG-050.pdf
http://www.ppp.mg.gov.br/images/2020/MG-050/Contrato%20VI%202018%20-%20MG-050.pdf
http://www.ppp.mg.gov.br/images/2020/MG-050/Contrato%20VI%202018%20-%20MG-050.pdf
https://semcop.pmt.pi.gov.br/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Edital-de-Concorr%C3%AAncia-P%C3%BAblica-02.2019-Verificador-Independente-SEMDUH-Relan%C3%A7amento.pdf
https://semcop.pmt.pi.gov.br/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Edital-de-Concorr%C3%AAncia-P%C3%BAblica-02.2019-Verificador-Independente-SEMDUH-Relan%C3%A7amento.pdf
https://semcop.pmt.pi.gov.br/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Edital-de-Concorr%C3%AAncia-P%C3%BAblica-02.2019-Verificador-Independente-SEMDUH-Relan%C3%A7amento.pdf
https://semcop.pmt.pi.gov.br/wp-content/uploads/sites/11/2019/12/Edital-de-Concorr%C3%AAncia-P%C3%BAblica-02.2019-Verificador-Independente-SEMDUH-Relan%C3%A7amento.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/secopa_mineirao/Concorrencia_Verificador_Independente/13-01-2012-corpo-do-edital-de-licitacao-do-verificador-independente-complexo-do-mineirao.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/secopa_mineirao/Concorrencia_Verificador_Independente/13-01-2012-corpo-do-edital-de-licitacao-do-verificador-independente-complexo-do-mineirao.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/secopa_mineirao/Concorrencia_Verificador_Independente/13-01-2012-corpo-do-edital-de-licitacao-do-verificador-independente-complexo-do-mineirao.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/secopa_mineirao/Concorrencia_Verificador_Independente/13-01-2012-corpo-do-edital-de-licitacao-do-verificador-independente-complexo-do-mineirao.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/seplag/Concessao_Administrativa_das_UAI/12-09-2012-3o-lote-respostas-questionamentos-vi-ppp-uai.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/seplag/Concessao_Administrativa_das_UAI/12-09-2012-3o-lote-respostas-questionamentos-vi-ppp-uai.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/seplag/Concessao_Administrativa_das_UAI/12-09-2012-3o-lote-respostas-questionamentos-vi-ppp-uai.pdf
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Isto posto, cabe esclarecer no procedimento licitatório que ora se discute, a 

Administração descreveu no Anexo I do edital. Porém, é certo que eles existem no mercado 

com variações técnicas que os diferenciam e que repercutem na qualidade deles. Daí ser 

forçoso à Administração buscar a proposta que melhor atenda ao interesse público, que afinal é 

um dos objetivos da licitação, pelo que se impõe a análise técnica do produto oferecido pela 

via de licitação do tipo TÉCNICA E PREÇO. 

 

Corrobora a necessidade de avaliação da qualidade técnica do serviço oferecido 

com as especificações contidas no item 4, v do Anexo I do edital, que apresentam as atividades 

do verificador independente, de forma explicativa ao invés exaustiva, demonstrando em razão das 

características do serviço que a prestação requer intensa atividade intelectual, com razoável grau 

de subjetivismo, de modo que não se trata de especificações padronizadas passíveis de serem 

contratadas na modalidade pregão do tipo menor preço, como a do caso em tela: 

 

v. Escopo dos serviços a serem prestados  

A seguir, apresenta-se o escopo do trabalho a ser desenvolvido 

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e a enumeração de 

algumas atividades importantes a considerar. As atividades 

aqui descritas consistem em formato explicativo, e não 

constituem caráter exaustivo para o PROJETO em questão. 

Portanto, no decorrer da prestação do serviço, o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá apontar questões 

que julgue pertinentes com base em sua experiência ou 

especificidade do mercado e setor.  

Para execução dos serviços propostos neste TERMO DE 
REFERÊNCIA, optou-se pela divisão do PROJETO em seis 

atividades conforme o esquema abaixo:  

(...) 

Atividade I – Planejamento 

(...) 

Atividade II – Diagnóstico 

(...) 
Atividade III - Desenho de Processos 

(...) 

Atividade IV - Soluções de TI 

(...) 
Atividade V – Verificação 

(...) 

Atividade VI - Gestão do Projeto. (g.n) 

 

É de fácil constatação de que o objeto buscado pela Administração, em suma, 

“contratação de empresa especializada para a prestação de serviços como VERIFICADOR 

INDEPENDENTE na aferição do desempenho e qualidade da CONCESSIONÁRIA no 
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âmbito do Contrato de Concessão da Atenção Primária e Aditivos5, firmado entre o 

Município de Belo Horizonte (PODER CONCEDENTE) e a SPE SAÚDE PRIMÁRIA BH 

S/A (CONCESSIONÁRIA)” contempla peculiaridades que impõe consideração ao quesito 

técnico, é irrefutável que a modalidade "pregão" não se aplica ao objeto, eis que não se trata de 

serviços comuns. 

 

Como se pode verificar, que para a presente contratação, a modalidade adequada é 

a concorrência, bem como, o tipo é “técnica e preço”, uma vez que o atributo da intelectualidade 

se mostra determinante para satisfação da necessidade administrativa, mostrando-se inviável 

prosseguir com a adoção do tipo menor preço, devendo a Administração optar pelo tipo técnica e 

preço. 

 

A par do fato do objeto da licitação aqui impugnada – serviços de verificador 

independente – não ser, por força de lei, daqueles objetos para cuja aquisição o pregão pode ser 

adotado, a Lei n. 8.666/93 determina, expressamente: 

 

Artigo. 46. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica 

e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de 

natureza predominantemente intelectual, em especial na 

elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 

gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares 

e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do 

artigo anterior. (g.n) 

 

Assim é que para a aquisição de serviços de natureza predominantemente 

intelectual, como o do objeto do edital impugnado o tipo de licitação por expressa 

determinação legal deve ser o de TÉCNICA E PREÇO, o que por si já impede a adoção da 

modalidade pregão. 

 

No mesmo sentido, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

MUNICIPIO DE NOBRE E PLANDGER - NULIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO 

DE CONCURSO PÚBLICO - MODALIDADE CARTA 
CONVITE/MENOR PREÇO - EXIGÊNCIA DA MODALIDADE 

LICITATÓRIO DO TIPO “TÉCNICA E PREÇO”, PARA 

SERVIÇOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE 
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INTELECTUAL - OUTRAS IRREGULARIDADE 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS - NULIDADE DO 
PROCESSO LICITATÓRIO E DO CONCURSO PÚBLICO - 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PERCEBIDO PELA EMPRESA E 

DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELAS 
INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS - APELO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO PROVIDO.  

1. “[...] o concurso público é de caráter eminentemente 

intelectual, devendo ser adotado o critério de julgamento de 
melhor preço e técnica. [...] o critério de julgamento de menor 

preço adotado não se coaduna com o que estabelece o art. 46 

da Lei 8.666 /93. Ainda que o preço seja um fator importante 

na seleção de qualquer proposta, o caso em comento não 

comporta a utilização deste tipo de licitação, na medida em que 

o serviço a ser realizado pressupõe uma atividade 

predominantemente intelectual, cuja prestação deve ser 

revestida de qualidade técnica suficiente a satisfazer a 

necessidade estatal, ou seja, a modalidade licitatória que 

deveria ter sido adotada pela Administração é a da melhor 

técnica e preço. [...] Destarte, sendo a realização de concurso 

público uma atividade predominantemente intelectual, a 

contratação da empresa que realizou a licitação 
necessariamente deveria ter ocorrido pela modalidade melhor 

técnica e preço, o que não se verifica no caso em questão, razão 

pela qual a irregularidade do procedimento licitatório enseja 

sua anulação, como bem analisado pela magistrada singular. 
[...] Nesse sentido, a manutenção da sentença no tocante à 

anulação do procedimento licitatório bem como do concurso 

público é medida que se impõe, eis que não é possível ignorar a 

afronta à Lei de Licitações perpetrada e também o desrespeito 

aos princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal 

, mormente o da legalidade, moralidade e impessoalidade. [...].” 
(STJ - Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Recurso 

Especial nº 1.735.702 - PR (2018/0086836-8), em 29/05/2018) 

2. Apelo inteiramente provido para julgar procedente a ação 

civil pública.6 (g.n) 

 

Diante do exposto, verifica-se que o objeto da presente é serviço de natureza 

predominantemente intelectual, de modo que Administração incorreu em evidente violação do 

artigo 46 da Lei de Licitações, o que leva à nulidade do edital, que determinou que a licitação 

fosse na modalidade pregão do tipo menor preço. 

 

Portanto, licitar, serviços de natureza predominantemente intelectual pelo 

pregão é ATO ADMINISTRATIVO NULO, eis que afronta o princípio da legalidade 

 
6 TJ-MT - Apelação APL 00021774420128110030 MT (TJ-MT), Data de publicação: 29/11/2018. 
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insculpido no artigo 37, caput, e inciso XXI da Constituição Federal, o artigo 46 da Lei n. 

8.666/93 e artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 10.520/2002. 

 

Logo, conclui-se que O EDITAL APRESENTA VÍCIO INSANÁVEL que 

AFRONTA a LEGALIDADE DA LICITAÇÃO, violando os Princípios do Processo Licitatório, 

de forma que a I. Comissão deve deferir a presente IMPUGNAÇÃO e alterar o instrumento 

convocatório, para colocá-lo nos trilhos da legalidade. 

 

 

V – DO PEDIDO 

 

Diante o exposto, é imprescindível a reforma do presente Edital, por todas as razões 

acima explicitadas e pela nítida afronta à Lei de Licitações e dos Princípios Constitucionais, para 

que ocorra o efetivo atendimento do interesse público, caso contrário, jamais será alcançado. 

 

Por fim, tem-se o artigo 49 da Lei de Licitações, que trata da questão da anulação, 

pela Administração, de seus próprios atos: 

 

Artigo 49 – A autoridade competente para a aprovação do 

procedimento poderá revogar a licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 

e devidamente fundamento. (g.n) 

 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU): 

 

Compete privativamente à autoridade competente para 

aprovação do procedimento licitatório revogar o certame por 

razões de interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado ou anulá-lo, quando eivado de vício, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. (g.n) 

 

Desta forma, é nulo de pleno direito o Edital do Pregão Eletrônico n. 09/2021 

promovido pela Diretoria de Logística/Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte/MG. 

 



 
 
 
 
 

15 

 
 

Portanto, requer-se, seja acolhida e apreciada a presente IMPUGNAÇÃO, para 

que seja reformado o Edital em epígrafe ou, sendo outro o entendimento de Vossa Senhoria, que 

o procedimento licitatório seja anulado, pois da forma em que se foi delineado jamais atingirá o 

seu escopo de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, aliando preço a 

qualidade. 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo (SP), 14 de junho de 2021. 
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