
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais 

17ª Região da PMMG

 

Resposta de impugnação - PMMG/17RPM                                                                     
                                       

      Pouso Alegre, 06 de dezembro de 2021.

RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2021.

 

REF: PROCESSO DE COMPRAS Nº 49/2021.

IMPUGNANTE: PROJEÇÃO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 19.834.142/0001-82.

 

IMPUGNAÇÃO, referente ao Edital do PROCESSO DE COMPRAS Nº 49/2021, referente ao
objeto da presente licitação de “Contratação de empresa especializada da área de
engenharia/arquitetura com a finalidade de realizar a construção da Unidade do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar no município de Pouso Alegre/MG”, em conformidade com as
condições e especificações estabelecidas no Edital e em todos os seus anexos.

Trata o presente de resposta a solicitação de IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa
PROJEÇÃO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no Cnpj sob o nº
19.834.142/0001-82, que apresentou impugnação contra os termos do Edital do PROCESSO DE
COMPRAS Nº 49/2021, encaminhada à Comissão Permanente de Licitação – CPL/17ªRPM,
interposta, informando o que se segue:

1- DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO:

O pedido de impugnação foi enviado através de email institucional, pela empresa PROJEÇÃO
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. A impugnação é tempestiva, eis que interposta de
acordo com Art.41, §2º da Lei 8.666/93, posto isso, passa – se ao mérito da impugnação.

2- DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO:

Em síntese, a IMPUGNANTE alega que, em resposta obtida pelo Órgão Licitante,
acerca da planilha orçamentária da obra, o valor global dos itens 14.01.30, 14.02.11,
15.03.06, 15.03.07 sofrerão alteração, o que altera o valor total estimado da obra e
conseqüentemente alteram o item 4.3 e Item 11.2.1 do presente edital, que versa
sobre desclassificação em caso de Proposta com valores Globais acima do Valor
orçado. Uma vez que foi assumido o equivoco no preenchimento da Planilha
Orçamentária, por parte do Órgão Licitante, e gerou alteração de parâmetros que
possam ser motivos de desclassificação de qualquer empresa, de acordo com o que
o edital estabelece no seu item 30.23: “Qualquer modificação no edital exige
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das propostas, conforme art. 21§ 4º da Lei Federal no 8.666/1993.”

Resposta de impugnação (39132737)         SEI 1250.01.0007679/2021-97 / pg. 1



Alega que houve um equivoco na unidade adotada dos itens 03.01.05 e 03.03.03 -
Lastro de concreto magro com E= 5cm: O valor unitário adotado conforme a
composição SINAPI 96619 corresponde à unidade M², conforme pode ser
comprovada no item 06.02.03 cuja Unidade está corretamente definida. Dessa
maneira, o quantitativo adotado seria 20x superior ao quantitativo proposto na
Planilha. Que vários preços adotados na Planilha Orçamentária estão em desacordo
com o preço definido nas composições unitárias utilizadas como referência se
tornando inexeqüíveis.

3- DA ANÁLISE:

Primeiramente, há que se destacar que as razões da insurgência da Impugnante
foram encaminhadas à DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO – SEÇÃO DE ENGENHARIA
E  ARQUITETURA, responsável pelo projeto básico, memorial descritivo e
especificações técnicas constantes no Edital. Em manifestação por meio do
Despacho de ESCLARECIMENTOS 01/2021, A Unidade Técnica assim se
manifestou:

“(...) 11 - Observou-se que os itens 04.01.06, 04.02.05,
04.02.06, 04.02.07 e 04.03.07 (FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA EPS (ISOPOR) A
REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO H=7 CM, SC = 350
KG/M2 INCLUINDO FERRAGEM, FERRAGEM NEGATIVA E
ESCORAMENTO CONFORME PROJETO), representados
pelo código SINAPI 3738, trata-se apenas de insumo, sem
colocação (mão de obra). As lajes não serão colocadas?
Favor analisar.
Desconsiderar a referência de código, foi considerado preço
unitário praticado em mercado consultado. Deverá ser
desconsiderado o código 3738 Sinapi na planilha.
14 - O item 8.2.3 (FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE
PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS) SOBRE
SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM
ZARCÃO (1 DEMÃO) COM PISTOLA NA COR BRANCA.
COBERTURA DA QUADRA) está com a unidade em m³. Não
seria m²?
Houve um equívoco de digitação, mas efetivamente o código
correto da planilha se refere ao serviço em m2. Considerar
composição em m².
15 - Na Planilha Orçamentária tem-se preços diferentes
para um mesmo item (92456). Favor analisar.
Os valores praticados se referem a serviços com especificações
diferentes, favor desconsiderar a referência do código no item
04.02.02, tendo o valor como referência preço de mercado
praticado em consulta.
16 - Em referência ao item 4.1.5 (FORNECIMENTO E
LANÇAMENTO DE CONCRETAGEM DE VIGAS E
CAPEAMENTO DE LAJES, FCK=25 MPA, PARA
CAPEAMENTO DE LAJE TRELIÇADA E LAJES MACIÇAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO) observou-se que a somatória está errada.
Favor analisar.
Considerar no produto a multiplicação das células E75 por F75,
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sendo que a célula E75 deverá ser atualizada de 58,18 m³ para 99
m³.
17 - Em referência ao item 13.05.09, 13.05.10 e 13.05.11
estão as unidades na Planilha Orçamentária em
"unidades". Porém seus códigos referem-se a "metros".
Favor analisar.
Os itens 13.05.09, 13.05.10 e 13.05.11 devem ser
desconsiderados, pois todos os elementos já estão distribuídos ao
longo de itens pertinentes – retirar os itens da proposta."
 

Em que pese a previsão do edital, nos itens;
 
"30.5. A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo
licitante, acompanhada de cópia de seu documento de
identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado
do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e
endereço, do documento de identificação e CPF do signatário e
comprovante do poder de representação legal (contrato social,
se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente
procuração, se pública).
30.6. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos,
acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera
administrativa, as regras deste certame."
 

Entende-se que o fato da DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO – SEÇÃO DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA, ter admitido que houve equívocos a serem sanados na planilha orçamentária, não
obstaculiza a aceitação da impugnação interposta, embora o pedido não tenha sido enviado nos
moldes do item 30.5 do edital.

 

4 - CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conclui-se que o pedido da IMPUGNANTE deve ser considerado
PROCEDENTE, haja vista que, a resposta pela análise técnica aos esclarecimentos solicitados
apontou a necessidade de se fazerem correções no edital e conforme previsão constante no item
30.17 do edital;

“30.17. O presente Edital poderá ser revogado por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, bem como anulado por ilegalidade, de ofício, ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, ficando assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa.”
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WELLINGTON EDUARDO C. LIMA, 2º TEN PM

PRESIDENTE DA CPL

Documento assinado eletronicamente por Wellington Eduardo Conceição
Lima, 2º Tenente, em 06/12/2021, às 16:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando Batista, Tenente
Coronel, em 07/12/2021, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39132737 e o código CRC 824F89F3.

Referência: Processo nº 1250.01.0007679/2021-97 SEI nº 39132737
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais 

17ª Região da PMMG

 

Termo de Revogação 2021 - PMMG/17RPM                                                                   
                                         

      Pouso Alegre, 07 de dezembro de 2021.

TERMO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL

 

A Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, por intermédio do Estado-Maior da 17ª RPM, no uso de
suas atribuições legais, com fulcro no art 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, e itens 29.5 e 30.17 do
Edital, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado.

1. CONSIDERANDO
1.1. a apresentação de impugnação exarada pela Empresa PROJEÇÃO
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.834.142/0001-82;
1.2. o esclarecimento prestado pela Diretoria de Apoio Logístico quanto a
planilha orçamentária, cujos valores afetam a formulação de propostas;
1.3. o poder de autotutela da Administração Pública, previsto na Súmula 473
do STF, que confere aos entes públicos o poder-dever de revogar os atos por motivo
de conveniência ou oportunidade;
1.4. apresentação de parecer do presidente da Comissão Permanente de
Licitação e Assessoria Jurídica, onde conclui que o pedido da empresa IMPUGNANTE
deve ser considerado PROCEDENTE, haja vista que, a resposta pela análise técnica
aos esclarecimentos solicitados apontou a necessidade da realização de correções
no edital e conforme previsão constante no item 30.17 do edital.
1.5. Considerando que, as alterações frisadas na impugnação não
consubstanciam apenas uma mera correção, mas, sim configuram alterações
substanciais no julgamento das propostas, impactando, inclusive,  em  atos  da  fase 
interna  da  licitação. 
1.6. Considerando a necessidade de se refazer atos do procedimento desde a
fase interna do procedimento licitatório,
2. RESOLVE:
2.1. Revogar o Edital de Concorrência 01/2021 e processo de compra
1261556 00049/2021, por conseguinte, tornar sem efeito a publicação realizada em
04/11/2021, página 22, Diário do Executivo da  Imprensa Oficial de Minas Gerais, e
Diário Oficial da União, de 10/11/2021, página 199, que deu publicidade a realização
de licitação na modalidade Concorrência - Processo nº. 1261556 00049/2021 – SEI
nº 1250.01.0007679/2021-97. Objeto:Contratação de empresa especializada da área
de engenharia/arquitetura com a finalidade de realizar a construção da Unidade do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar no município de  Pouso Alegre/MG, conforme
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especificações constantes do Termo de Referência, Edital e demais anexos. A sessão
de pregão se realizaria em: 09/12/2021, às 09h00m, na Av. João Batista Piffer,nº 02,
Bairro Aeroporto, Pouso Alegre/MG, conforme sítio eletrônico
www.compras.mg.gov.br,  mandar publicar Extrato da revogação no Diário do
Executivo de Minas Gerais.
2.2. REVOGAR o Edital de Concorrência 01/2021 e processo de compra
1261556 00049/2021
2.3. mandar publicar Extrato da revogação no Diário do Executivo de Minas
Gerais.

 
 

LUIZ FERNANDO BATISTA, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas

 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando Batista, Tenente
Coronel, em 07/12/2021, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39155874 e o código CRC 4AADA01E.

Referência: Processo nº 1250.01.0007679/2021-97 SEI nº 39155874
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17ª R P M 
Assessoria Jurídica 

 

Pouso Alegre, 07 de dezembro de 2021. 

Parecer – Impugnação ao Edital   

Processo de Compra n. 49/2021 

 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO - PROCESSO DE COMPRA – 

EDITAL – CONCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO – JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS – REVOGAÇÃO – ART. 49 DA LEI N. 8.666/93.  

 

RELATÓRIO 

Trata-se o presente expediente de impugnação 

protocolizada perante CPL, frisando, em síntese, sobre a planilha orçamentária 

da obra, no que redundaria a desclassificação de licitante em caso de proposta 

com valores globais acima do valor orçado, sendo certo que, havendo o 

equivoco no preenchimento da Planilha Orçamentária, por parte do Órgão 

Licitante, pode gerar alteração de parâmetros que possam ser motivos de 

desclassificação de qualquer empresa. 

Em síntese, são as alegações da empresa 

impugnante.  

Recebida a impugnação, a Diretoria de Apoio 

Logístico – Seção de Engenharia e Arquitetura deu razão a empresa 

impugnante, tendo CPL opinado pelo deferimento, conseguinte, sugerindo a 

revogação, nos moldes do item 30.17 do Edital.  

É o breve relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
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Preliminarmente, deve-se salientar que a 

presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que 

constam do Edital e na impugnação apresentada. Destarte, cabe a esta 

assessoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe 

competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem 

analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa 

Os argumentos da empresa impugnante, 

conforme parecer da DAL, têm pertinência, assim, diante de tais circunstâncias 

que acabam afetando a formulação das propostas e no seu julgamento, outro 

caminho não nos resta que revogar o Edital, conforme seus itens 29.5 e 30.17, 

e com base no art. 49 da Lei n. 8.666/93. 

Em que pese os argumentos da empresa 

impugnante, as alterações frisadas na sua impugnação não consubstanciam 

apenas uma mera correção, bastando para tanto uma modificação/retificação 

no edital, mas, sim configuram alterações substanciais no julgamento das 

propostas, aliás, a impugnação vai nesse sentido, sedo certo que acabam 

impactando, inclusive, em  atos  da  fase  interna  da  licitação.     

Diante da ocorrência de fatos supervenientes, 

não vejo interesse da Administração no prosseguimento do processo licitatório, 

pois, há necessidade de se refazer atos do procedimento desde a fase interna 

do procedimento licitatório, que redunda, inclusive, em prejuízo dos interesses 

dos licitantes.  

Nesse caso, a revogação, prevista  no  art.  49  

da  Lei  de  Licitações,  constitui  a forma  adequada  de  desfazer  o  Edital,  

tendo  em  vista  a  superveniência  de razões  de  interesse  público  que  

fazem  com  que  o  procedimento  licitatório,  inicialmente pretendido, não seja 

mais conveniente e oportuno para a Administração Pública, uma vez que  não  

atende  aos  interesses  da  Administração,  bem  como  ante  à impossibilidade 

de republicação do aviso de licitação com as correções do termo de referência, 

pois,  as  alterações  promovidas  impactarão  também  em  atos  da  fase  

interna  da  licitação,  que devem ser refeitos.  

Desta forma, a Administração Pública não pode 

se desvencilhar dos princípios que  regem  a  sua  atuação,  principalmente  no  

campo  das  contratações  públicas,  onde  se  deve buscar sempre a 

satisfação do interesse coletivo/público, obedecendo os princípios previstos no 

art. 37 da Constituição Federal e no art. 3º da lei 8.666/93.  

 A revogação trata-se de expediente  apto,  já 

que foram constatadas causas que afetam tanto a formulação quanto o 

julgamento das propostas, não se tratando de mera modificação, mas, sim de 

circunstâncias capazes de afetar os interesses dos licitantes também.  
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 Acerca do assunto, o artigo 49 “caput” da Lei 

8.666/93, in verbis, preceitua que:  

“Art. 49. A autoridade competente para a 

aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.”   

Verifica-se  pela  leitura  dos  dispositivos  

acima  que,  não  sendo  conveniente  e oportuna para a Administração, esta 

tem a possibilidade de revogar o edital, acarretando inclusive, o desfazimento 

dos efeitos da licitação.  

Corroborando com o exposto, o ilustre 

doutrinador Marçal Justen Filho (Comentário à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Dialética. 9º Edição. São Paulo. 2002, p. 438) tece o seguinte 

comentário sobre revogação:  

 “A revogação consiste no desfazimento do 

ato porque reputado inconveniente  e  inadequado  à  satisfação  do  

interesse  público.  A revogação se funda em juízo que apura a 

conveniência do ato relativamente ao interesse público...  Após, praticado 

o ato, a administração verifica que o interesse público poderia ser melhor 

satisfeito  por  outra  via.  Promoverá  então  o  desfazimento  do  ato 

anterior... Ao determinar a instauração da licitação, a Administração  

realiza  juízo  de conveniência  acerca  do  futuro contrato (....) Nesse 

sentido, a lei determina que a revogação dependerá da  ocorrência  de  

fato  superveniente  devidamente  comprovado.  Isso indica a 

inviabilização de renovação do mesmo juízo de conveniência 

exteriorizado anteriormente”. 

 O fato de não haver interesse no 

prosseguimento do certame diante das circunstâncias alegadas, bem como não 

ter se procedido a homologação/adjudicação, uma vez que sequer chegou a 

ser realizada a sessão pública de recebimento das propostas, dispensa a 

aplicação do contraditório e ampla defesa, bem como autoriza a revogação da 

licitação.  

 Assim entende o colendo STJ:  

 “ADMINISTRATIVO –  LICITAÇÃO  –  

MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO – REVOGAÇÃO – 

CONTRADITÓRIO. 1. Licitação obstada pela revogação por razões de 

interesse público. 2. Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos de 
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conveniência e oportunidade do administrador, dentro de um 

procedimento essencialmente vinculado. 3.  Falta  de  competitividade  

que  se  vislumbra  pela  só  participação  de duas  empresas,  com  

ofertas  em  valor  bem  aproximado  ao  limite máximo estabelecido. 4. A 

revogação da licitação, quando antecedente da homologação e 

adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. 5.  Só  

há  contraditório  antecedendo  a  revogação  quando  há  direito 

adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a 

homologação e adjudicação do serviço licitado. 6. O mero titular de uma 

expectativa de direito não goza da garantia do contraditório. 7. Recurso 

ordinário não provido”. (STJ, ROMS nº 200602710804, Rel. Eliana Calmon, 

DJE de 02.04.2008.). 

 

CONCLUSÃO 

Do exposto, diante dos princípios da legalidade 

e da boa-fé administrativa e com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já 

expostos, corroboro com a CPL, sugerindo a REVOGAÇÃO, nos termos do art. 

49 da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c os itens 29.5 e 30.17 do edital. 

É o parecer. 

 

 

 

Luiz Paulo Moreira 

Assessor Jurídico 
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