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OFÍCIO Nº 01/2019 – RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2019 
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REPARO, LIMPEZA E 

RETIRADA DE CESTOS COLETORES DE RESÍDUOS LEVES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 

DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, BEM COMO O ACONDICIONAMENTO, COLETA E 

TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES, CONFORME 

ESPECIFICADO NO PROJETO EXECUTIVO E ANEXOS. 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 040, DE 03 DE MAIO 

DE 2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-134.989/16-19 
 
---------------------------------------------------------------- 
À VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., 
 
O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°005/2019, referente à contratação de empresa para a 
prestação de serviços de fornecimento, instalação, reparo, limpeza e retirada de cestos 
coletores de resíduos leves em logradouros públicos do Município de Belo Horizonte, 
bem como o acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos provenientes destas 
atividades, conforme especificado no Projeto Executivo e anexos, vem, em relação à 
impugnação apresentada pela empresa VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA., apresentar as seguintes respostas: 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE  
 

O prazo para oposição da impugnação ao Edital apresentado pela VINA 
EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. encontra-se tempestivo, conforme 
preceitua o art. 41, § 2º da Lei 8.666/93, bem como o item 6. do Edital. 
 
II - DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 
 
Tendo se manifestado tempestivamente, a empresa impugnante VINA 
EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou razões de impugnação, 
conforme inteiro teor disponível no processo e, ipsis litteris, conforme abaixo: 
 
“II – Razões de IMPUGNAÇÃO. 
 
II.1 – DA IRREGULARIDADE CONTIDA NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

Inicialmente, destacamos o teor do subitem “16.1.2.1, letra “b” e “c”, do item 16.1.2.1 
– Qualificação Técnica, do edital em tela: 
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16.1.1.2. Qualificação Técnica 
 

a)   (...) 

 
b) Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, ACT fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrados na entidade 
profissional competente, de que o profissional comprovadamente integrante do quadro 
permanente da Licitante, executou, na qualidade de responsável técnico, serviços 
compatíveis com o objeto licitado, ou seja, forneceu cestos coletores “metálicos” para 
município. 
(...) 

c) Comprovação de capacidade operacional da empresa, através de Atestado(s), 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
Licitante forneceu cestos coletores “metálicos” para município. 
(...) 

 
Verifica-se claramente, que, Vossa Senhoria, mesmo que involuntariamente, 

beneficia o atual fornecedor quando solicita o fornecimento de cestos coletores 

metálicos, limitando a participação de novos possíveis fornecedores, quando coloca 

exigências de qualificação técnica que apenas um número restrito de fornecedores pode 

atender, essas exigências não garantem a entrega e a qualidade dos serviços. Existem 

cestos coletores similares que cumprem com a mesma finalidade dos cestos metálicos. 

Como dissemos anteriormente, as leis que regem o certame em causa dão outros 

mecanismos que permitem a segurança na contratação, sem, porém, limitar a 

participação de novos entrantes no mercado. 

QUAIS MECANISMOS SÃO ESSES QUE DÃO SEGURANÇA E GARANTEM 

A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO QUE SE PRETENDE? Segue abaixo 

demonstrativo de Edital em consonância com a legislação pertinente. 

1. ATESTADO DE CAPACIDADE DE PRESTAR O SERVIÇO: 

A experiência não precisa ser exatamente idêntica à do 

objeto desta licitação, mas pertinentes e compatíveis em 

características com o objeto deste certame licitatório, desde 

que a experiência, por meio de atestados de capacidade 

técnica, seja comprovada em serviços prestados a órgãos 

públicos.  
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Este texto grifado foi retirado do edital CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 001/2018- PROCESSO SECOM N° 004/2018 

publicado pelo CRECI-SP Conselho de Corretores de Imóveis 

do Estado de São Paulo. 

No caso em tela, o edital exige a comprovação de execução de serviços com 

características extremamente bem definidas, nada menciona quanto à aceitação de 

similaridade de outros serviços com grau de complexidade IGUAL OU SUPERIOR, 

contrariando, assim a o §3º do artigo 30 da Lei 8.666/93: Art. 30. A documentação 

relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

§ 3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através 

de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior.  

A inobservância da norma acima torna a licitação irremediavelmente viciosa, pois 

frustra o intuito do legislador que, ao criá-la, assegurou a isonomia do acesso e a 

competitividade do certame. Neste sentido cabe destacar a lição de Marçal Justen Filho:  

“A Administração apenas está autorizada a estabelecer 

exigências aptas a evidenciar a execução anterior de objeto 

similar. Vale dizer, sequer se autoriza exigência de objeto 

idêntico” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 12ª ed., Dialética, 2008, p. 431/432).  

Saliente-se que, essa experiência prévia não precisa ser idêntica à do objeto que se 

pretende licitar, conforme leciona Marçal Justen Filho (2010, p.441):  

“Em primeiro lugar, não há cabimento em impor a exigência 

de que o sujeito tenha executado no passado obra ou serviço 

exatamente idêntico ao objeto da licitação. Parece evidente 

que o sujeito que executou obra ou serviço exatamente 

idêntico preenche os requisitos para disputar o certame e 

deve ser habilitado. Mas também se deve reconhecer que a 

idoneidade para executar o objeto licitado pode ser 

evidenciada por meio da execução de obras ou serviços 
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similares, ainda que não idênticos. Em outras palavras, a 

Administração não pode exigir que o sujeito comprove 

experiência anterior na execução de um objeto exatamente 

idêntico àquele licitado – a não ser que exista alguma 

justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a 

tanto”. 

Ainda sobre o tema, o Ilustre Doutrinador afirma:  

 

"Sempre que estabelecer exigência restritiva deverá 

apresentar fundamento técnico-científico satisfatório. Deve 

evidenciar motivos técnicos que conduzem à similitude entre 

o objeto solicitado e a exigência constante do edital." 

 

A jurisprudência também é farta neste sentido, vejamos:  

 

Acordão TCU  

 

“9.4.3. ao inserir exigência de comprovação de capacidade 

técnica de que trata o art. 30 da Lei 8.666/93 como requisito 

indispensável à habilitação das licitantes, consigne, expressa e 

publicamente, os motivos dessa exigência e demonstre, 

tecnicamente, que os parâmetros fixados são adequados, 

necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, 

assegurando-se de que a exigência não implica restrição do 

caráter competitivo do certame;”Acórdão 361/2017 – 

Plenário | Ministro Vital do Rego 

 

Outrossim, cabe referir que quando o edital contiver falhas ou for inadequado ao 

interesse público, este deve ser corrigido, através de alteração de itens e condições, 

redação ou até mesmo ser elaborado outro edital.  

 

Tal restrição à competitividade é absolutamente ilegal com ferimento direto ao art. 3º., § 

1º., inciso I da Lei Federal 8.666/93, vejamos 
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Art. 3º.- ...  

§1º. – É vedado aos agentes públicos;  

 

admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 

ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de 1991;  

 

De forma absoluta e ainda trazendo o entendimento de outros mestres 

magnânimos, traz à baila os ensinamentos do brilhante jurista e doutrinador, o mestre 

Antonio Roque Citadini, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

sua obra “Comentários e Jurisprudência sobre a Lei de Licitações Públicas”, 3ª Ed., São 

Paulo: Editora Max Limonad, 1999, pp. 45 a 47: 

 

“A igualdade de todos os licitantes diante da Administração é 

princípio de máximo relevo, que decorre do princípio 

constitucional da igualdade dos administrados, segundo o 

qual estes estão perante a Administração em situação de 

equiparação, vedados quaisquer privilégios ou distinções. Tal 

princípio é dogma constitucional, como pode ser verificado 

pelo inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal, e 

preceito legal que já estava presente no Decreto Lei nº 

2.300/86, revogado. Diz Hely Lopes Meirelles que ‘a 

igualdade entre os licitantes é o 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’. A 

constituição Federal é veemente nesse ponto, segundo o Prof. 

José Afonso da Silva, ao dizer que ‘a mesma confere a 
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igualdade perante a lei, sem distinções de qualquer natureza’. 

Assim, não se justifica qualquer discriminação promovida 

pela Administração direta ou indireta, em detrimento de 

eventual licitante. Impõe que todos os interessados acudam ao 

certame licitatório sem qualquer restrição que os desiguale 

perante a Administração Pública, visando a contratação de 

obras, serviços, compras, locações e alienações, cumprindo 

ressalvar que deve ficar assegurada a execução contratual, 

apresentadas as garantias mínimas legais que sustentem a 

idoneidade do concorrente.”. (grifou-se)  

 

Não há que se discutir a supremacia do princípio da isonomia nos 

procedimentos licitatórios, cabe à Administração primar pelo seu certame, para que 

nele, sejam respeitados os princípios basilares das concorrências públicas. 

 

Dessa forma, o procedimento licitatório na forma atualmente redigida no 

Item “16.1.2.1” do Edital não podem prevalecer, pois alija do certame, de forma 

injustificável, a participação de inúmeras empresas portadoras de atestados de execução 

de serviços compatíveis, similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior, que seguramente possuem capacidade técnica suficiente para 

executar o objeto pleiteado de forma satisfatória. 

 

II.2 – DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E 
PENALIDADES POR EVENTUAIS ATRASOS, DESCONTOS OU 
ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS 
 
 

Ao analisar o Anexo V do edital – Minuta do Contrato, a VINA 

identificou a ocorrência da seguinte irregularidade: 

 

A Minuta do Contrato não previu compensações financeiras e 

penalidades por eventuais atrasos, descontos ou antecipações de pagamentos, o que 

viola o disposto no art. 40, XIV, “d”, da Lei nº 8.666/93.  
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Ressaltamos que as compensações financeiras e penalidades por 

eventuais atrasos, descontos ou antecipações de pagamentos, são de fundamental 

importância para a formulação das propostas pelo licitante. Isso porque o eventual 

contratado precisa conhecer previamente as obrigações relacionadas aos pagamentos de 

responsabilidade do contratante, assim como as sanções que porventura poderão ser 

aplicadas à Administração por eventuais irregularidades.  

 

Logo, não há como perder de vista a obrigação de o ato convocatório disciplinar as 

consequências pelo descumprimento de obrigações pelo contratante, uma vez que 

constituem direito do contratado, que não pode ser infringido.  

 
A esse respeito, o TCU já se manifestou em diversas oportunidades, a saber:  

 

Inclua, no edital, item específico referente às condições de pagamento, 

prevendo: prazo não superior a trinta dias; cronograma de desembolso 

máximo por período; critério de atualização financeira dos valores a serem 

pagos; compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e 

descontos por eventuais antecipações de pagamentos; exigência de seguros, 

se for o caso, de forma a ajustá-lo aos ditames do Art. 40, inciso XIV da Lei 

nº 8.666/1993. (Acórdão 597/2008 Plenário). 

Cuide para que os editais das licitações contenham, entre outros, as 

compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, 

por eventuais antecipações de pagamentos. (Acórdão 2387/2007 Plenário).” 

 
 Por estes motivos a impugnante requer que seja corrigido o edital. 
 

 

III - DA ANÁLISE 
 

Examinado as razões apresentadas pela empresa impugnante VINA EQUIPAMENTOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA., em estrita conformidade com a legislação aplicável e os 
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, exponho abaixo as 
considerações que fundamentaram a decisão final da presente análise. 
 

Em consulta ao setor requisitante, acerca da questão II.1 suscitada pela impugnante, 
obtivemos a seguinte resposta: 
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“Tecnicamente, a exigência do atestado de fornecimento de 

cestos metálicos para município se baseia nos seguintes 

argumentos: 

• Os projetos dos modelos apresentados no Edital, bem 

como suas especificações definem claramente que o 

equipamento, conforme projeto, só pode ser produzido 

em material metálico, ficando restrita, pois, a 

utilização de outro tipo de material; 

• Os modelos apresentados, incluindo o tipo de material 

para sua fabricação, foram aprovados na Comissão de 

Mobiliário Urbano do Município, instância que 

delibera sobre a permissão e características dos 

equipamentos a serem instalados nos logradouros 

públicos da Cidade, restringindo assim a utilização de 

outros equipamentos que não o especificado no Edital, 

incluindo o tipo de material para sua fabricação; 

• Os modelos apresentados no Edital são o padrão 

utilizado em Belo Horizonte há mais de 10 anos. Assim, 

com fito de se manter este mesmo padrão para toda a 

Cidade, evitando a irregularidade do mobiliário 

urbano adotado, entende-se que este padrão deve ser 

mantido, incluindo neste caso o material utilizado em 

sua fabricação; 

• Ao longo do histórico de implantação desse tipo de 

mobiliário urbano, identificou-se que o modelo exigido 

no Edital apresenta maior resistência às intempéries, 

uso constante e depredação que outro tipo de material, 

como por exemplo, PEAD, já utilizado anteriormente 

no Município. Assim, os modelos apresentados, 

considerando a experiência de Belo Horizonte, são os 

que apresentaram o melhor desempenho diante das 

circunstâncias de desgaste citadas. 
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• Não há que se falar em restrição de competitividade 

somente pela exigência do tipo de material já que 

existem outras empresas no mercado, tanto no estado 

de Minas Gerais como no Brasil, que possuem atestado 

para comprovar a caracterização exigida; 

• Os projetos dos modelos apresentados no Edital 

possuem a aderência necessária às características de 

instalação nos locais existentes e já definidos, e que 

possuem a estrutura exigida para substituição em parte 

ou no todo, do equipamento. Assim, a utilização de 

outro tipo de material que não metálico representaria, 

na maioria das situações de reparo, manutenção e 

substituição, incompatibilidade de projeto, alterando 

completamente o foco da contratação em tela, como 

também uma modificação substancial da composição 

orçamentária.” 

• A exigência de atestado em material metálico se 

justifica pelas especificidades técnicas na manipulação 

deste elemento, tais como forma de corte, solda, 

pintura eletrostática entre outras técnicas necessárias. 

Por isso a exigência de experiência para garantir a 

qualidade do equipamento a ser fornido e/ou reparado. 

 

Dessa forma, equivoca-se a impugnante ao afirmar que tal exigência é irregular, 

afastando-se a alegação acerca da necessidade de retificar o edital, posto que a exigência 

de que a comprovação da qualificação técnica da licitante englobe equipamentos 

compatíveis com o objeto licitado coaduna-se perfeitamente com o estabelecido da lei 

8.666/1993, considerando que esta é uma característica relevante do objeto do contrato. 

 

Esse é o entendimento da Súmula 263/2011 do Tribunal de Contas da União:  

 

SÚMULA Nº 263/2011 - Para a comprovação da capacidade 

técnicooperacional das licitantes, e desde que limitada, 

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 
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comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras 

ou serviços com características semelhantes, devendo essa 

exigência guardar proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado.  

 

Ora, tal pedido não merece prosperar, pois não resta caracterizado exigência idêntica de 

comprovação de experiência para o serviço de confecção de cestos coletores de resíduos 

leves, conforme exigido no item 9. do Anexo VI do edital – Projeto Executivo, mas sim 

de atestados de capacidade técnica considerados compatíveis ou semelhantes à parte de 

relevância e valor considerável do objeto do certame em tela, qual seja, serviço de 

fornecimento de cestos coletores metálicos de resíduos leves, ou seja, não foi exigido 

atestado de capacidade técnica para fabricação e manutenção de cestos metálicos do 

mesmo modelo adotado, tendo em vista, que o grau de complexidade da instalação e 

manutenção dos cestos metálicos não é igual, tampouco inferior ao de cestos fabricados 

com outros tipos de materiais. Alguns tipos de materiais sequer possibilitam 

manutenção, levando a administração pública à obrigatória substituição do elemento 

danificado. 

 

Vale ressaltar que esta Superintendência de Limpeza Urbana, visando ampliar a 

concorrência, prescindiu de exigir critérios de experiência mínimos em termos de 

quantitativos, exigindo apenas critérios técnicos referentes ao tipo de material e técnicas 

para construção e reparo, fundamentais para a execução do contrato. 

 

Em relação à alegação de cerceamento do caráter competitivo do certame, com 

direcionamentos em proveito de determinadas empresas, cumpre-nos rebatê-la com 

veemência, dado que os parâmetros fixados encontram total respaldo na legislação 

vigente, conforme demonstrado, e foram estabelecidos criteriosamente, com o único 

propósito de afastar do certame empresas sem as devidas qualificações técnicas 

requeridas para o fornecimento do objeto, preocupação obrigatória do gestor que zela 

pela correta e eficiente aplicação dos recursos públicos. 

 

Quanto a questão apontada no item II.2., a Impugnante alega que não encontrou na 

minuta de contrato constante do Anexo V do Edital as cláusulas de compensações 

financeiras e penalidades por eventuais atrasos, descontos ou antecipações de 

pagamentos. Diante disto, requer pela inclusão no edital dos termos do art. 40, XIV, 

“d”, da Lei nº 8.666/93. 

  
Cabe novamente esclarecer que não consta no edital nenhum dispositivo que restrinja o 
direito previsto na legislação, tampouco que desobrigue a Superintendência de Limpeza 
Urbana de ressarcir à Contratada em caso de atraso no pagamento; o instrumento 
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convocatório é claro ao elencar em seu subitem 25.6., bem como no subitem 8.6. do 
Anexo V do Edital, a previsão de índice para correção monetária em caso de 
pagamentos efetuados em atraso pela Contratante, não havendo que se falar em 
qualquer prejuízo aos licitantes para formulação de suas propostas em detrimento de 
ausência de informações por parte da Administração, vejamos: 
 

[...] Para efeito ao contido no Artigo 40 inciso XIV alínea 
“d” da Lei Nº 8.666/93, fica estabelecido que os 
pagamentos efetuados em atraso pela Contratante serão 
monetariamente corrigidos pelo IPCA-E, levando-se em 
consideração a variação deste índice entre o mês do 
vencimento da prestação e o efetivo pagamento; 

 
 
IV – CONCLUSÃO 
 

Em face do exposto e considerando que o instrumento convocatório impugnado respeita 
as formalidades de caráter essencial, sem submissão ao rigor formal exacerbado, mas 
com integral respeito aos princípios basilares dos procedimentos licitatórios, este 
Pregoeiro decide: Pelo CONHECIMENTO da presente impugnação, tendo em vista sua 
TEMPESTIVIDADE, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO EM SUA 
TOTALIDADE, uma vez que os argumentos trazidos pela impugnante não 
demonstraram fatos capazes de dissuadir este Pregoeiro da referida decisão.  
 
Dessa forma, não há que se falar em republicação do ato convocatório, mantendo todos 
os termos do edital de Pregão Eletrônico n° 005/2019, uma vez que está em total 
consonância com a legislação aplicável aos procedimentos licitatórios. 
 
 

Belo Horizonte - MG, 29 de maio de 2019. 

 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 

 

 


