
         

 

 

COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO 

 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

FEITO: Impugnação ao Edital de Licitação Modalidade Tomada de Preços Nº 

01/2022-CPRv, Processo de Compras Nº 17/2022 – Unidade 1251655.  

IMPUGNANTE: GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.198.603/0001-40. 

IMPUGNADO: BPMRv/CPRv/PMMG. 

 

1 DAS PRELIMINARES 

Impugnação interposta TEMPESTIVAMENTE pela empresa GERMEC 

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.198.603/0001-40, contra 

o Edital de Licitação Modalidade Tomada de Preços Nº 01/2022-CPRv. Verificados 

e presentes os pressupostos subjetivos de admissibilidade, quais sejam, 

legitimidade      e interesse. 

 

2 DOS FATOS 

A Polícia Militar de Minas Gerais/ Comando de Policiamento Rodoviário 

(PMMG/CPRv), por meio do Processo de Licitação Modalidade Tomada de 

Preços Nº 01/2022-CPRv, Processo de Compras Nº 17/2022, sessão 

realizada no dia 01 de Julho de 2022, às 09h00, na sede do CPRv, pretende 

contratar empresa especializada de engenharia/arquitetura para executar a 

manutenção predial corretiva na nova sede da 18ª Cia PM Rv, em Poços de 
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Caldas, MG.  Para tanto, todo arcabouço documental (Edital, Projeto Básico/ 

Termo de Referência, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, 

Planilha de Orçamentos, dentre outros) foi disponibilizado aos licitantes por 

meio do Portal de Compras, SEI/MG, Site da PMMG e solicitação via e-mail. 

No dia 28 de Junho de 2022, aportou na seção de compras do CPRv, a 

impugnação em epígrafe, afirmando que o Edital apresenta vícios, “é 

incompleto, impreciso, controverso ou omisso em pontos essenciais, gerando 

insegurança quanto à transparência do processo licitatório”.   

A analisar o teor da impugnação, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) 

verificou que o impugnante discorda de um dado constante na Planilha de 

Orçamento, que foi elaborada pelo engenheiro do Centro de Projetos e Obras 

da PMMG. Por se tratar de uma informação técnica, a CPL encaminhou o 

ofício de impugnação para o referido Centro, o qual emitiu o Parecer Técnico 

nº 130/2002-CPO, que segue anexo a esta decisão. 

Quanto ao prazo de resposta, estabelece o artigo 41 da Lei nº 8.666/93 que 

Administração deverá julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias 

úteis: 

“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 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em 

até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 1º do art. 113”. 

Posto isto, o prazo para resposta encerra-se às 23h59 do 01 de Julho de 

2022. 
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3 DOS FUNDAMENTOS 

3.1 DAS RAZÕES 

Alega o impugnante que a planilha de orçamentos do Edital está em 

desacordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário. Vejamos “ipsis 

litteris”: 

Edital, na p.185, título Preâmbulo – Planilha de Orçamento, ítem 01.4: 

 

Na planilha explícita acima, verifica-se que a prefeitura considerou como custo direto 

da obra, um item de suma importância, que é a ADMINISTRAÇÃO LOCAL, que 

refere-se as: “despesas usualmente consideradas para a realização de serviços 

administrativos de apoio 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 planilha, 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 prolação do acórdão 325/2007 - TCU - Plenário e depois com o Acórdão 

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, conforme prevê 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 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=F1FD04FC41D1



         

do serviço Administração local, além da orientação aos 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, 

através deste acordão, orienta que o valor da administração deve ser aplicado 

conforme os percentuais das medições da obra, para que se evite desembolsos 

fixos mensais. Isso significa 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 administração 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. 

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 nos arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 

8.666/1993. 
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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. 

 

3.2. DAS CONTRARRAZÕES 

Considerando o caráter técnico do dado sucitado na impugnação, as contrarrazões 

foram elaboradas pelo engenheiro do Centro de Projetos e Obras da PMMG, 

Unidade responsável pela confecção da Planilha de Orçamento, no seguint teor: 

Após análise do documento, foi constatado que referente à composição de preço do 

item 01.4 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DESCRITA NO 

MEMORIAL DESCRITIVO, foi utilizado como referência para cálculo, o item ED-

21769 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES, da Planilha de Preços SETOP publicada em OUTUBRO de 

2021, bem como as orientações contidas no memorial descritivo da obra. 

Conforme descrito no item 1.6 Administração Local, do memorial descritivo da 

obra, para cálculo do valor da administração local foi levado em consideração “o 

porte do empreendimento e a real necessidade de determinados profissionais”. Por 

se tratar de uma obra de manutenção corretiva, de menor complexidade e porte, foi 

adotado o critério de 03 horas de trabalho diárias, de um Engenheiro Civil de Obra 

Júnior, durante o período de 07 meses (prazo previsto no cronograma). Acrescido a 

esse valor, foi utilizado BDI de 25%, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU que é o 

mesmo argumento jurídico utilizado pela Empresa. 

Ressalta-se que os argumentos jurídicos utilizados para elaboração da impugnação, 

se referem ao cálculo de BDI de obra de Construção e não sobre a forma técnica 

do cálculo do item administração local. Sendo assim, o valor calculado na planilha 

de preços foi adotado conforme a complexidade de execução do serviço, bem como, 

referenciado através de planilha de preços SETOP. 

Ressalta-se que este Parecer Técnico foi elaborado tão somente quanto aos 

pressupostos técnicos de engenharia/arquitetura, relativo a referida demanda 

apresentada pela Unidade, subtraindo-se do âmbito da competência do Centro de 

Projetos e Obras, análises e decisões que importem considerações de ordem 

jurídicas, financeiras ou orçamentárias. 
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4 DA ANÁLISE 

A Comissão Permanente de Licitações do BPMRv, após acurada análise do edital e 

seus anexos, não vislumbrou vícios, tampouco este se mostra incompleto, impreciso, 

controverso ou omisso em pontos essenciais, conforme alegado, mas não 

demonstrado pelo impugnante. Pelo contrário, todo processo respeitou os princípios 

e objetivos do ato administrativo, bem como as normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. 

No que tange à planilha de orçamentos, verifica-se que o engenheiro do Centro de 

Projetos e Obras utilizou parâmetros técnicos e legais para composição dos valores, 

seguindo as normas vigentes. 

 

5 DA DECISÃO 

Ante o exposto, este Presidente da Comissão Permanente de Licitações do BPMRv 

DECIDE: 

a) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO por atender os pressupostos objetivos e 

subjetivos de admissibilidade; 

b) INDEFERIR A IMPUGNAÇÃO apresentada e manter inalterado o Edital e 

seus anexos; 

c) PUBLICAR A DECISÃO no Diário Oficial do Estado; 

d) OFICIAR O IMPUGNANTE da Decisão do Presidente da CPL; 

e) DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

Belo Horizonte, 01 Julho de 2022. 

 

Luiz Fernando Ferreira, 1º Ten PM 
Presidente da CPL 
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