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RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº
02/2021.

 
REF: PROCESSO DE COMPRAS Nº 90/2021.
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 90/2021,
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 90/2021, 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 empresa enviou um e-mail no
dia 10/01/2022, foi respondida em 18/01/2022 com parecer da Diretoria de Apoio
Logístico. Retorquiu, através de email datado 19/01/2022, demonstrando
inconsistências no Esclarecimento da DAL. A primeira impugnação foi tempestiva, eis
que interposta de acordo com Art.41, §2º da Lei 8.666/93, posto isso, passa – se ao
mérito da impugnação. A segunda impugnação embora intempestiva, expõe de
forma incisiva equívocos no Esclarecimento da DAL.

2- DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO:
Em síntese, a IMPUGNANTE alega que, em resposta obtida pelo Órgão Licitante,
foram encontradas existência de falhas na Planilha Orçamentária da obra. Os valores
unitários e globais estariam equivocados, quando comparados com os mesmos
serviços existentes na própria planilha, o que geraria uma alteração substancial no
valor total global da obra. Como esse valor global orçado é a baliza para
desclassificação da proposta cujo valor global ultrapasse o valor de referência

Despacho 1 (41131643)         SEI 1250.01.0011537/2021-12 / pg. 1



orçado, alega que tal fato cria um vício insanável no Processo Licitatório.
Alegou que foi confirmado, também pela Diretoria de Apoio Logístico, o fato dos itens
03.01.02, 03.02.02 e 04.03.01 não terem considerado os serviços complementares a
este item, que seria EMENDA DE ESTACA PRÉ MOLDADA (Código ED49737) e CORTE
E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS (código ED-49738). Na resposta ao nosso
questionamento, alega que tal postura contraria o artigo 09.05.10 do Edital de
Concorrência Pública.
Alegou que a Seção de Engenharia cometeu um equívoco nos itens "03.01.05,
03.03.03, 04.06.03 “LASTRO DE CONCRETO H=5 CM” onde foi considerado o valor
unitário de referência 95241 do SINAPI. Como prova de que estaria correta nas
alegações, apresenta a composição do item no SINAPI. Que a composição do SINAPI,
cujo preço orçado é compatível, foi definida como unidade de medida m2. Ao se
utilizar do quantitativo e unidade m3, o valor estaria 20x menor, uma vez que o item
define a espessura do lastro em 5cm. Que basta observar os itens 06.01.04 e
18,03,04 cuja unidade adotada também foi m3, porém o preço de referencia é de R$
377,85, ou seja, bem maior que o valor adotado nos itens 03.01.05, 03.03.03,
04.06.03. Que além disso, no item 06.02.03, cuja unidade adotada é m2, o valor
estaria compatível com o valor adotado para os itens 03.01.05, 03.03.03, 04.06.03.
Que houve um erro material inquestionável. Que seria imprescindível a correção dos
itens para que o orçamento seja validado. Somente a correção esse item geraria um
aumento no valor orçado da ordem de R$ 200.000,00, quantia bem considerável,
que acrescentaria no valor global total da obra e que influenciaria o valor de
referência para desclassificação de proposta, conforme o artigo 11.02.01 do edital.

3- DA ANÁLISE:
Considerando que empresa impugnante apresentou alegações com o nome de
"impugnação", através de e-mail , sem assinatura digital, sem enviar originais que
comprovem o interesse de agir, sem memória de cálculo que o ampare. Dessa
forma, preliminarmente sou de parecer pelo indeferimento sumário com fundamento
no próprio instrumento convovatório, qual seja:

30.4.2  Os documentos poderão ser apresentados em original, ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou pela CPL ou publicação em órgão da imprensa
oficial, nos termos do artigo 32, caput, c/c artigo 38, inciso IV,
ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.       
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.       
30.7.1  Os interessados nos pedidos de esclarecimentos e
impugnações devem identificar-se conforme as exigências dos
subitens 30.4.1 e 30.4.2, a inobservância dos requisitos do Edital
importará na inadmissibilidade da impugnação e recursos.    

Ademais, o item 9.5.11 do edital prevê que a impugnação ou recurso, "caso o licitante
constate divergências significativas, erros ou omissões nos quantitativos ou itens da
planilha, deverá indicá-los com formalidade até o quinto dia útil que antecede à
abertura do certame,  anexando-se memória de cálculo do levantamento realizado,
para que sejam avaliadas pela CPL" .  
Conforme se vê do e-mail anexo, a empresa não apresentou nenhuma memória de
calculo que ampare suas alegações. Há previsão de consulta por e-mail, de caráter
técnico ou legal, na interpretação deste edital,  porém em se tratando de impugnação
ou recurso que enseja modificação do edital, há que se observar a forma prevista no
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edital.
No mesmo sentido, considerando o prazo de impugnação que é de 5 dias úteis
anteriores ao dia da licitação que será no dia 25/01/2022, o prazo para eventual
impugnação ou recurso contabilizando o quinquídio se exauriu no dia 18/01/2022.
Sou de parecer pelo indeferimento por inobservância de pressuposto editalício
prevista nos itens 30.8 e 30.12, qual seja:

30.8 Somente serão respondidas as consultas formalizadas por
escrito, encaminhadas até 5 (cinco) dias úteis antes da data de
abertura dos envelopes de habilitação.
30.12 A contagem dos prazos estabelecidos neste edital obedecerá
ao disposto no art. 110 da Lei Federal no 8.666/1993.

4 - CONCLUSÃO:
Assim, cumprindo o dever de sopesar os fatos e buscar a finalidade da norma, seja
lei ou edital, fazendo uma ponderação entre os princípios, para garantir sempre a
satisfação do interesse público, CONHEÇO da interposição de impugnação do edital,
pela empresa PROJEÇÃO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como decido.

 

Pouso Alegre, 21 de janeiro de 2022.

 

WELLINGTON EDUARDO C. LIMA, 2º TEN PM
Presidente da CPL/17ªRPM

 

Documento assinado eletronicamente por Wellington Eduardo Conceição
Lima, 2º Tenente, em 24/01/2022, às 14:03, 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 41131643 e o código CRC EB758D4D.

Referência: Processo nº 1250.01.0011537/2021-12 SEI nº 41131643
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