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Ilustríssimo(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitações, do BPMRv 
 
 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, 
PROCESSO DE COMPRAS Nº 17/2022.  
 
 
GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 00.198.603/0001-40, com sede à Rua Miguel Lopes, nº 15, sala 01, 
Diamante, Belo Horizonte/MG, CEP 30.626-004, neste ato, representada por, Shislaine 
Araujo Martins Procuradora, devidamente qualificado, sob CPF nº 014.551.386-65, na 
qualidade de empresa interessada em participar do processo licitatório em tela, vem, 
respeitosamente, à presença de V.S.ª, após constatar a existência de vícios, opor: 
 

IMPUGNAÇÃO 
 
aos termos do Edital de Tomada de Preço nº 01/2022, o que faz pelos motivos de fato 
e razões de direito a seguir expostos: 
 
Inicialmente, é importante destacar que, com o objetivo de evitar a posterior declaração 
de nulidade do certame, se faz necessário oferecimento da presente impugnação no 
intuito de ver corrigidos e/ou suprimidos critérios excessivamente restritivos ou 
ilegais cometidos pela Administração extrapolando o disposto nos arts. 27 a 31 
da Lei 8.666/93. O Edital é incompleto, impreciso, controverso ou omisso em pontos 
essenciais, gerando insegurança quanto a transparência do processo licitatório. 
 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
 
Trata a presente de impugnação à omissão do edital e seus anexos que, de forma 
flagrante, atenta contra os princípios e ditames da Lei 8.666/93 e da Constituição da 
República. 
Aplica-se, portanto o disposto no Art.41, §2º, da Lei 8.666/93, que preconiza: 
 

§ 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. 
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Portanto, sabendo ser a data para abertura de envelopes o dia 01/07/22, e que o 
segundo dia útil que antecede a abertura é 28/06/2022, este ato manifesta-se 
tempestivo. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
1) O referido Edital, na p.185, título Preâmbulo – Planilha de Orçamento, ítem 01.4 

temos: 
 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
DATA: MARÇO / 2022 

  SINAPI  fev/22   
LOCAL: MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA NOVA SEDE DA 18ª CIA PMRv  SETOP  out/21   
ENDEREÇO: RODOVIA BR-267, KM 536, S/N, BAIRRO MATO DENTRO - POÇOS DE CALDAS / MG     PRAZO DE EXECUÇÃO 
CONSIDERADO: 07 MESES 

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT. 
PR. UNIT. 
S/ BDI 

PR. 
TOTAL. S/ 
BDI 

PR. UNIT. 
C/ BDI 

PR. TOTAL 
C/ BDI 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES   3,10% 
SUB-
TOTAL   55.604,83 69.506,03 

01.4 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME 
ORIENTAÇÃO DESCRITA NO MEMORIAL 
DESCRITIVO UNID 1,00 36.255,29 36.255,29 45.319,11 45.319,11 
 
 
Na planilha explícita acima, verifica-se que a prefeitura considerou como custo direto da 
obra, um ítem de suma  importância, que é a ADMINISTRAÇÃO LOCAL, que refere-se 
as:  
 

“despesas usualmente consideradas para a realização de serviços 
administrativos deapoio no canteiro de obras, o desenvolvimento dos serviços 
de controle de qualidade, de prazos e de custos e a execução de todos os 
serviços supervisão técnica ligados a produção.  

 
Porém o percentual aplicado no cálculo descrito na planílha, está bastante inferior ao 
que o TCU define para ser aplicado nos contratos para custeio dos serviços alocados 
na Administração Local. O percentual apresentando na planilha orçamentária, está 
em média 2,04%. 
 
Desde a prolaçâo do acõrdào 325/2007 - TCU - Plenário e depois com o Acórdào 
2.369/2011 - TCU - Plenário, o TCU considera que o item administração local deve 
constar na planilha de custos diretos do orçamento de referência das obras 
públicas. Os gastos com administração local incluem os custos de mão de obra, 
alocados diretamente e exclusivamente a um único contrato de construção, 
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conforme prevé o item 17 do Pronunciamento Técnico CPC 17 - Contratos de 
Construção. 
 

No acordão 2622/2013 do TCU – Tribunal de Contas da União, temos um estudo para definição 

do percentual a ser aplicado no valor do contrato, destinado a custeio do serviço Administração 

local, além da orientaçao ao poderes públicos em como gerenciar este custo na planilha 

orçamentária. 

Vejamos abaixo o que diz o acordão em questão: 

 
 
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 
9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, 
utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local 
no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam  
estes autos: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Além do parâmetro do porcentual a ser aplicado na planilha orçamentária, o TCU, 

atraves deste acordão, orienta que o valor da administraçao deve ser aplicado conforme 

os percentuais das medições da obra, pra que se evite desembolsos fixos mensais. 

Isso siginifica que o valor da Administração local será pago nas medições conforme o 

real avanço. Exemplo: Se a medição equivale a 10% do contrato, então o valor da 

administraçao a ser pago no mês será também de 10% sobre o valor total da 

administração. 

Da mesma maneira, o valor total da Administração será pago totalmente somente no 

final da obra, fazendo valer os desembolsos proporcionais ao avanço. 
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ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 
 

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a 

administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da 

obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal 

fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de 

atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento 

no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 

8.666/1993; 

 

 
 

Em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas da União, tem-se que a 
Administração Local  é componente do custo direto da obra, e compreende a estrutura 
administrativa de condução e apoio a execução da construção. 
 
 

 
III – DOS PEDIDOS 

 
Por todo o exposto, requer-se sejam reconhecidas e declaradas as ilegalidades 
apontadas, requerendo-se, consequentemente: 
 
1. Seja suspenso o Processo Licitatório até que seja sanado o vício; ou 

 
2. Seja prorrogada se necessário, a data de início da sessão pública em respeito ao 

disposto na Lei 8666/93, art.21, §§3º e 4º. 
 
3. Seja retificado o edital, conforme explanação, adequando aos parâmetros 

estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União.  
 

Nestes termos, 
E cientes de vossa isonomia e sensatez, 
Pede deferimento 
 
                                                                               Belo horizonte, 28 de junho de 2022. 

 
____________________________________ 

Shislaine Araujo Martins dos Santos 
Representante Legal  

Germec Construções Ltda 
CNPJ 00.198.603/0001-40 


