
 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - MG 

 

SRA. JÚNIA JOVIANA LÚCIA SILVA, 

 

 

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 43/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 262/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de 

qualificação, capacitação, cursos de formação, contemplando novas metodologias 

educacionais, trilhas formativas em novas práticas pedagógicas composto com 

tutoria, suporte, infraestrutura de soluções interativas para professores, educadores, 

servidores e aplicações de conhecimentos adquiridos, oferecida através da 

modalidade presencial, semipresencial e utilização de ferramentas digitais online 

contendo recursos interativos multimídias, objetos de aprendizagem e atividades 

educacionais, disponibilização de ambiente digital para produção e publicação de 

conteúdos sob demanda da contratante. 

 

 

 

 

 

O INSTITUTO COMPRAS PÚBLICAS, nome fantasia para a Daniel Santana Soares 

Consultoria, devidamente inscrita no CNPJ nº 40.479.457/0001-45, vem 

respeitosamente diante de V. Sra., mediante seu representante infra assinado, 

apresentar, tempestivamente,, vem respeitosamente diante de V. Sra., mediante 

seu representante infra assinado, apresentar, tempestivamente, 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

ao edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 43/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 262/2022, 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de 

qualificação, capacitação, cursos de formação, contemplando novas metodologias 

educacionais, trilhas formativas em novas práticas pedagógicas composto com 

tutoria, suporte, infraestrutura de soluções interativas para professores, educadores, 

servidores e aplicações de conhecimentos adquiridos, oferecida através da 

modalidade presencial, semipresencial e utilização de ferramentas digitais online 

contendo recursos interativos multimídias, objetos de aprendizagem e atividades 

educacionais, disponibilização de ambiente digital para produção e publicação de 

conteúdos sob demanda da contratante. 

. 



 

 

1- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO – MENOR VALOR GLOBAL – ILEGALIDADE DE 

JULGAMENTO POR LOTE ÚNICO QUANDO SE TRATAM DE ITENS DIVERSOS SEM 

CORRELAÇÃO ENTRE ELES 

 

De acordo com a cláusula 8.18 do edital o critério de julgamento adotado será o 

de “Menor Preço” “Valor Total do Lote Único”, conforme definido no Edital e seus 

anexos. 

 

Analisando-se a justificativa apresentada pelo setor requisitante, verifica-se que 

foram apresentadas, em síntese, as seguintes justificativas para a adoção do critério 

de julgamento por lote único (item 2.1 do Termo de Referência): 

 

[...] 

Cabe frisar o caráter indivisível deste objeto do monitoramento, 

qualificação, capacitação e mobilização social, em função do caráter 

técnico, uma vez que estes se utilizam dos mesmos bancos de dados de 

cidadãos e das mesmas informações para transformar o serviço de 

educação nos diversos pontos de atenção da Rede municipal de 

educação.  

[...] 

Neste processo licitatório deverá ser adotado o julgamento global em 

função de duas questões. A primeira questão trata da economia de 

escala, sobretudo ao atendimento à imprevisibilidade das demandas; 

agilidade nas aquisições; e a transparência; são algumas dessas 

vantagens que certamente que contribui para o alcance da eficiência 

administrativa.  

[...] 

A segunda questão trata da necessidade técnica da compra em 

conjunto por lotes de serviço, por questões de compatibilidade de 

serviços, informações, ferramentas interligadas a softwares, bancos de 

dados, e integração para o perfeito funcionamento dos trabalhos de 

capacitação e qualificação.  

[...] 

 

Contudo, a referida justificativa não convence sobre a necessidade de contratação 

de todos os serviços licitados por lote único. Isso porque o objeto da licitação se 

divide em vários serviços sem correlação entre si, os quais podem ser executados 

por empresas distintas, de modo a gerar mais competitividade e economia para os 

cofres públicos. 

 

Analisando-se o edital licitado, verifica-se que o objeto da licitação se divide em 

dois grupos de serviços principais. O primeiro serviço licitado é o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem. Os demais serviços são os Cursos de Capacitação Diversos. 



 

 

 

Tratam-se de serviços completamente incompatíveis entre si, os quais, nos termos 

da lei e entendimento dos órgãos de fiscalização e controle, deveriam ser objeto 

não só de lotes separados, como licitações diversas. De um lato, estamos tratando 

de contratação de sistema (ambiente virtual de aprendizagem) e do outro, estamos 

falando de contratação de cursos de capacitação. De um lado, temos requisitos 

técnicos específicos para a área de TI e do outro temos requisitos de natureza 

intelectual relacionados à educação, treinamento e desenvolvimento humano. 

 

No grupo da plataforma digital de capacitação a licitação deveria focar na 

contratação do sistema. Há diversas empresas com soluções prontas para serem 

contratadas, algumas delas famosas, tais como: Hotmart, Practicum, Imsnext, 

Uoledtech, dentre outros. Tais plataformas podem ser contratadas para oferecer o 

sistema de aprendizagem, e as empresas especializadas em cada ramo de curso do 

grupo dois podem utilizar a plataforma para ministrar os treinamentos. Caso tenha 

sido feito estudo técnico preliminar, como determina a lei, certamente tal estudo 

possui a conclusão técnica para este caminho. 

 

No segundo grupo de serviços licitados, há a necessidade, ainda, se se fracionar a 

contratação em diversos lotes. Isso porque, cada treinamento possui um tema e 

exige certificação e formação profissional distintos um do outro. A título de 

exemplo, pode-se destacar os seguintes cursos de capacitação que são distintos na 

sua natureza, possuem público-alvo distinto e necessitam ser desagrupados de 

modo a se contratar fornecedores específicos, garantindo maior qualidade e 

competitividade: 

 

a) Potencialização dos processos de ensino e aprendizagem (item II); 

 

b) Palestras técnicas e motivacionais (item III); 

 

c) Como conceitos e normas jurídicas, técnicas processuais, otimização e eficácia 

administrativa e monitoramento da qualidade dos serviços públicos (item IV); 

 

d) aprimoramento do trabalho em equipe (item V) 

 

e) Planejamento e aprimoramento dos processos de trabalho, controle e equilíbrio 

econômico financeiro, metodologia de cálculos de metas anuais, prestação de 

contas e instrumentos congêneres firmados na administração (item VI). 

 

Como se observa, as capacitações licitadas são distintas e devem ser objeto de 

licitação por lotes separados, com requisitos de habilitação técnica compatíveis 

com a natureza de cada objeto. Sua licitação em conjunto com a contratação da 



 

 

plataforma digital de treinamento mostra-se ilegal, antieconômica e tecnicamente 

inviável para o objetivo da contratação. 

 

Conforme entendimento do Tribunal de Contas de MG (Acórdão 1054075), o 

agrupamento da licitação possui DISCRICIONARIDADE RELATIVA da administração 

pública, posto que vinculada à justificativa técnica que leve ao convencimento 

acerca da impossibilidade de fracionamento do certame por questões de natureza 

técnica ou jurídica, devendo, neste último caso “preferencialmente fazendo menção 

aos dispositivos legais pertinentes, promovendo, assim, maior transparência 

perante os potenciais licitantes”. 

 

Sobre o tema, a Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93) dispõe o seguinte: 

 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III 

do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da contratação: 

[...] 

§ 1o  As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. 

 

O entendimento dos órgãos de fiscalização e controle vão no sentido apresentado 

nesta peça: 

 

DENÚNCIA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PARCELAMENTO DO 

OBJETO. AGRUPAMENTO EM LOTES. CERTIFICAÇÃO INCOMPATÍVEL 

COM O OBJETO. ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE 

QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

RECOMENDAÇÔES.1. O parcelamento do objeto de licitação destinada 

à aquisição de bens ou de serviços divisíveis é obrigatório nas hipóteses 

em que tal divisão acarretar melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e ampliação da competitividade sem perda da 

economia de escala ou prejuízo ao conjunto da contratação, com fulcro 

no art. 23, § 1º, da Lei n. 8.666/1993.2. Embora o parcelamento do 

objeto seja a regra, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, é 

possível que, diante das especificidades do caso concreto, a 

Administração Pública justifique a necessidade de agrupamento dos 

itens em lotes mediante razões técnicas e econômicas.3. A definição do 

objeto licitatório consiste em discricionariedade relativa da 

Administração contratante, sendo inadequado o fracionamento de 

objetos que têm relação de interdependência.4. A Administração deve 

garantir clareza, precisão e objetividade na redação dos editais de 



 

 

licitação, os quais não podem conter dispositivos que permitam dupla 

interpretação e dificultem a compreensão dos licitantes quanto às 

condições estabelecidas.5. O orçamento dos bens e serviços a serem 

licitados por meio de pregão deve ser elaborado na fase preparatória 

do certame, consoante disposto no art. 3º, III, da Lei n. 10.520/2002, de 

modo a não prevalecer, em função do princípio hermenêutico da 

especialidade, a obrigatoriedade de anexação do orçamento ao edital 

de licitação, nos termos do art. 40, § 2º, II, da Lei n. 8.666/1993.6. 

Recomenda-se ao jurisdicionado que, nos certames futuros, faça 

constar de forma expressa no instrumento convocatório justificativa da 

opção por reunir o objeto da licitação em lote único, preferencialmente 

fazendo menção aos dispositivos legais pertinentes, promovendo, 

assim, maior transparência perante os potenciais licitantes; bem como 

evite, na elaboração dos editais, itens com redação dúbia, além de 

atentar para a divulgação tempestiva das respostas aos pedidos de 

esclarecimentos e impugnações ao edital, nos termos do art. 11 do 

Decreto estadual n. 44.786/2008. [DENÚNCIA n. 1054075. Rel. CONS. 

SUBST. LICURGO MOURÃO. Sessão do dia 10/03/2022. Disponibilizada 

no DOC do dia 12/04/2022.] 

 

Portanto, diante da ausência de fundamentação técnica e jurídica convincente para 

o julgamento da licitação por lote único, deve ser revogado o certame impugnado, 

procedendo a secretaria demandante à elaboração de novos estudos técnicos e 

novo termo de referência, fracionando-se a licitação em tantos lotes quanto forem 

técnica e economicamente viáveis. 

 

2- DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – 

ILEGALIDADE E RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE 

 

A impugnação apresentada no item 1 (julgamento por lote único) é o tem central 

desta peça, e possui reflexo nas demais impugnações, pois, uma vez corrigida a 

ilegalidade lá apontada, o novo edital a ser publicado deverá ter seus requisitos de 

capacitação adequados ao novo instrumento convocatório. 

 

No entanto, em observância ao princípio da eventualidade, e, considerando-se as 

graves irregularidades constantes nos demais itens do edital, ficam impugnados os 

demais itens, conforme fundamentação seguinte. 

 

2.1- Dos Requisitos de Qualificação Técnico-Operacional 

 

Em relação aos requisitos de qualificação técnico-operacional, ou seja, aqueles 

relacionados à pessoa jurídica participante da licitação, o edital impugnado dispõe 

o seguinte: 



 

 

4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado que comprove ter a licitante executou o 

serviço de igual natureza, similares ou superiores ao objeto da presente 

licitação, com nome legível do emitente, em papel timbrado, ou em 

papel sem timbre com carimbo do CNPJ;  

4.1.2 Comprovação através de estatuto social ou contrato social, os 

serviços pertinentes ao objeto licitado.  

4.1.3 Comprovação através de atestado de capacidade técnica emitido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove aptidão 

para desempenho de todas atividades pertinente e compatível com o 

objeto da licitação. Os atestados deverão conter anexado contratos ou 

outros instrumentos comerciais que comprovem a prestação dos 

serviços, conforme descritos abaixo:  

4.1.4 Comprovação através de atestado de capacidade técnica emitido 

por pessoa de direito público ou privado, que comprove ter executado 

qualificações, capacitações e treinamentos para no mínimo 700 

(setecentos) profissionais.  

4.1.5 Comprovação através de atestado de capacidade técnica emitido 

por pessoa de direito público ou privado, que contemple a implantação, 

instalação e customização de plataforma virtual de aprendizagem, 

elaboração e implantação de conteúdo pedagógico em novas 

metodologias educacionais e recursos audiovisuais; 

4.1.6 Comprovação por meio de documento idôneo, de experiência 

anterior para cooperação técnica e intercâmbio de práticas 

acadêmicas-científicas nas aplicações para novos parâmetros, 

conceitos, conteúdos e normas da educação preconizadas na BNCC, 

com Instituição de Ensino Superior ou com um de seus núcleos de 

pesquisa (fundação ou associação) na implantação de novas 

tecnologias aplicadas na educação e pertinentes ao termo de 

referência.  

4.1.7 Em se tratando de Instituições de Ensino Superior pública/privada 

estas deverão comprovar pesquisa científica com produção acadêmica 

para uso de novas tecnologias e metodologias aplicadas a educação. 

 

Os requisitos de habilitação técnico-operacional apresentados acima são 

absurdamente exagerados e extrapolam não só os limites legais estabelecidos pela 

lei, como o próprio bom senso e razoabilidade. Abaixo, destacaremos alguns dos 

itens ilegais constantes no presente tópico. 

 

4.1.3 Comprovação através de atestado de capacidade técnica emitido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove aptidão 

para desempenho de todas atividades pertinente e compatível com o 

objeto da licitação. Os atestados deverão conter anexado contratos 



 

 

ou outros instrumentos comerciais que comprovem a prestação 

dos serviços, conforme descritos abaixo:  

 

Ilegalidade: exigência de contratos e instrumentos contratuais que comprovem a 

prestação dos serviços. 

 

Fundamentação: tal exigência extrapola o limite previsto no art. 30 da Lei 8.666/93, 

especialmente seu §1º que dispõe expressamente que “a comprovação de aptidão 

referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a 

obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado”. 

 

4.1.4 Comprovação através de atestado de capacidade técnica emitido 

por pessoa de direito público ou privado, que comprove ter executado 

qualificações, capacitações e treinamentos para no mínimo 700 

(setecentos) profissionais.  

 

Ilegalidade: exigência de a contratada ter executado qualificações, capacitações e 

treinamentos para, no mínimo, 700 pessoas. 

 

Fundamentação: a exigência de quantitativo mínimo é prevista apenas para 

serviços complexos, cujo quantitativo interfira na execução dos itens contratados. 

Em se tratando de treinamento, principalmente na modalidade virtual, pouco 

importa se a empresa treinou, 1, 10 ou 1.000 servidores. O que importa é o 

conteúdo e a capacidade de ensinar. 

 

4.1.5 Comprovação através de atestado de capacidade técnica emitido 

por pessoa de direito público ou privado, que contemple a 

implantação, instalação e customização de plataforma virtual de 

aprendizagem, elaboração e implantação de conteúdo 

pedagógico em novas metodologias educacionais e recursos 

audiovisuais; 

 

Ilegalidade: exigência de comprovação da aprendizagem, elaboração e 

implantação de conteúdo pedagógico em novas metodologias educacionais e 

recursos audiovisuais. 

 

Fundamentação: conforme explicado no item 1, o presente edital precisa ser 

desmembrando em 2 licitações distintas, sendo uma destinada à contratação do 

sistema e outra destinada à contratação das capacitações (por lotes). Portanto, 

exigir a comprovação de implantação de plataforma virtual de aprendizagem para a 

mesma empresa que vai ministrar os treinamentos demonstra ilegalidade e 

restrição indevida à competitividade. 



 

 

4.1.6 Comprovação por meio de documento idôneo, de experiência 

anterior para cooperação técnica e intercâmbio de práticas 

acadêmicas-científicas nas aplicações para novos parâmetros, 

conceitos, conteúdos e normas da educação preconizadas na BNCC, 

com Instituição de Ensino Superior ou com um de seus núcleos de 

pesquisa (fundação ou associação) na implantação de novas 

tecnologias aplicadas na educação e pertinentes ao termo de 

referência.  

4.1.7 Em se tratando de Instituições de Ensino Superior pública/privada 

estas deverão comprovar pesquisa científica com produção 

acadêmica para uso de novas tecnologias e metodologias 

aplicadas a educação. 

 

Ilegalidade: exigência de comprovação de cooperação técnica e intercâmbio de 

práticas acadêmico-científicas. 

 

2.2- Dos Requisitos de Qualificação Técnico-Profissional 

Em relação à qualificação técnico profissional, o edital impugnado dispõe o 

seguinte: 

 

4.2.1 A execução e desenvolvimento do projeto deverá contar com um 

Coordenador Geral e um Supervisor que atuarão juntamente com a 

equipe gestora e servidores da CONTRATANTE.  

4.2.2 Comprovação de capacidade técnica-profissional do Coordenador 

Geral com graduação de nível superior e experiência comprovada 

através de atestados ou declarações de gestão de projetos pedagógicos 

na área de educação;  

4.2.3 Comprovação de capacidade técnica-profissional do Supervisor, 

com graduação de nível superior e experiência comprovada através de 

atestados ou declarações de desenvolvimento de projetos na educação 

básica;  

4.2.4 Comprovação de capacidade técnica do Profissional com 

graduação de nível superior e experiência comprovada através de 

atestados ou declarações na área de gestão administrativa, Contratos, 

Convênios e Congêneres;  

4.2.5 Comprovação de capacidade técnica do Profissional com 

graduação de nível superior e experiência comprovada através de 

atestados ou declarações na área de Gestão de Pessoas;  

4.2.6 Comprovação de capacidade técnica do Profissional com 

graduação de nível superior e experiência comprovada através de 

atestados ou declarações na área de Gestão Orçamentária e 

Financeira;  



 

 

4.2.7 Comprovação de capacidade técnica do Profissional com 

experiência comprovada através de atestados ou declarações na área 

de Desenvolvimento de sistemas em PHP, LINUX e MYSQL.  

4.2.8. Apresentar relação nominal dos profissionais citados acima, com 

sua respectiva função (currículo), sendo obrigatório para fins deste 

certame, que o profissional sendo pertencente ao quadro da empresa 

deverá apresentar as respectivas comprovações de vinculações: Sócio 

que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; o prestador de serviços com contrato escrito firmado 

com a licitante.  

4.2.9 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata 

este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da 

Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela Secretaria 

Municipal de Educação.  

4.2.10 A administração poderá realizar diligências necessárias a 

eventual apuração da veracidade das informações em conformidade, 

sob pena de desclassificação. 

 

Contudo, neste caso, também há ilegalidades que precisam ser corrigidas para 

garantir a lisura do procedimento. A ilegalidade desta cláusula consiste na 

exagerada exigência de a contratada comprovar que possui diversos profissionais 

com experiências em áreas absolutamente incompatíveis entre si. 

 

Tamanha é a restrição da cláusula impugnada, que a licitante deverá comprovar 

não apenas que possui profissional capacitado em desenvolvimento de sistema e 

programação, como também em capacitação de temas diversos que vão desde 

pedagogia até contratos, convênios e congêneres. Ora, é altamente provável que 

haja um número mínimo de empresas que reuniam tantos profissionais com 

formações tão diversas quanto as exigidas neste edital. 

 

A exigência de habilitação técnico-profissional é destinada, geralmente, para casos 

em que haja a necessidade de que o RT (responsável técnico) do serviço, tenha 

acervo técnico compatível com o serviço contratado. É o caso, por exemplo, das 

contratações de obra e serviço de engenharia, licitações nas quais o acervo técnico 

do RT é tão ou mais importante que a capacidade técnica da contratada.  

 

No presente caso, os serviços licitados não possuem anotação de responsabilidade 

técnica registrada em conselho de classe, razão pela qual a apresentação da equipe 

deveria se dar em momento posterior à licitação, quando da assinatura do contrato 

ou em prazo a ser assinalado pelo edital. 

 



 

 

2.3- Da Qualificação Econômico-Financeira 

 

Finalizando as ilegalidades observadas nos requisitos de qualificação, o edital 

impugnado apresenta a seguinte exigência de qualificação econômico-financeira: 

 

4.3.1 Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício 

social, já exigíveis, e apresentados na forma da Lei número 6.404/76, 

artigo 176, que comprovem a boa situação financeira do licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O 

balanço e as demonstrações deverão ser apresentados em fotocópias 

autenticadas da transcrição do livro diário, devidamente registrado na 

Junta Comercial ou no órgão competente, contendo termo de abertura 

e encerramento ou, em caso a empresa, realize sua escrituração 

contábil pelo sistema do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), 

deverão ser emitidos os documentos na forma eletrônica devidamente 

acompanhados do recibo de entrega, termo de abertura e 

encerramento.  

4.3.2 Comprovação, na data de abertura da licitação, do capital ou 

patrimônio líquido, apurado no balanço do último exercício e 

validado por profissional habilitado, de, no mínimo, equivalente 

a 10% (dez por cento) do valor estimado dos serviços, de acordo 

com o artigo 31, § 2° e 3°, da Lei n° 8.666/93. (§ 2o A 

Administração, nas compras para entrega futura e na execução de 

obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da 

licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 

mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, 

como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado. § 3o O capital mínimo ou o 

valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não 

poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 

apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização 

para esta data através de índices oficiais.) 

 

A exigência de capital social ou patrimônio líquido mínimos é prevista para a 

contratação de serviços que exigem elevado investimento da contratada, como se 

observa nas licitações para a contratação de obras robustas, transporte com frota 

elevada ou serviços que exijam a instalação de escritório e almoxarifado no 

município contratante. 

 

No presente caso, não há a mínima justificativa para que a empresa que vier a ser 

contratada comprove possuir capital social ou patrimônio líquido de 10% do valor 

estimado da contratação. Mantida esta cláusula, o certame ficará restrito a 



 

 

empresas que possuam os referidos índices acima de R$680.000,00 (seiscentos e 

oitenta mil reais), sem que não haja a necessidade de se investir quase nada em 

infraestrutura física para a prestação dos serviços. 

 

Portanto, os requisitos de habilitação apresentados no edital impugnado infringem 

não só a lei como ultrapassam sobremaneira o bom senso e a razoabilidade, razão 

pela qual devem ser revistos para garantir a lisura e a competitividade do certame. 

 

 

2- DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

 

O edital impugnado prevê a contratação de serviços diversos e incompatíveis entre 

si. Portanto, a competitividade do certame encontra-se prejudicada, podendo 

causar graves prejuízos ao erário, caso não comparecer um número mínimo de 

empresas que reuniam a capacidade de prestar os serviços licitados e ofertem 

lances na fase competitiva, gerando significativo desconto para a contratante. 

 

Deste modo, caso não seja desmembrado o objeto licitado, o que se alega apenas 

de forma eventual, deverá o edital permitir a participação de consórcio, de modo a 

aplicar a competitividade, principalmente considerando-se a possibilidade de 

empresas de tecnologia e de formação educacional se unirem para ofertar uma 

solução adequada ao projeto da Prefeitura de Nova Lima. 

 

A Lei 8.666/93, que tinha entre seus objetivos, aumentar a competitividade no 

processo licitatório, bem como a aceitação de empresas consorciadas em licitações, 

de maneira expressa, em seu art. 33, possibilita que empresas se consorciem com o 

intuito de participar em certames licitatórios. 

 

Portanto, deverá o edital impugnado ser retificado, de modo a permitir a 

participação de empresas consorciadas, estabelecendo-se as regras para a 

participação de consórcios na licitação e nos procedimentos de assinatura e 

execução contratual. 

 

 

3- CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, Requer a impugnante seja JULGADA PROCEDENTE a 

presente impugnação, nos termos da fundamentação apresentada acima, para 

sanar as irregularidades apontadas, republicando-se o instrumento 

convocatório devidamente saneado, com a consequente reabertura do prazo 

para a apresentação das propostas. 

 



 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Nova Lima, 02 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

DANIEL SANTANA SOARES 

Representante Legal do ICP 

Advogado I OAB/MG 137.785 
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