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À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG 

IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

Prezado Pregoeiro, 

Apresentamos por meio deste documento formal a impugnação do ato convocatório do 

Processo Licitatório de n.º 084 de 2020, pregão presencial de n.º 046 de 2020. 

Requer, ao final, e a após a apresentação da impugnação a retificação do procedimento 

licitatório. 

1. Preço por Lote – critério de julgamento – excesso de serviços e dificuldade na participação do 

processo administrativo licitatório – infração ao caráter competitivo da licitação: 

O critério estabelecido como julgamento será o “menor preço lote”. 

Ao analisar os serviços indicados por lote, identifica que são serviços diversos, que envolvem o 

desenvolvimento e conhecimento em inúmeros setores (ambiental, engenharia, auditoria, assessoria em 

tributos municipais, consultoria legislativa, dentre outros). 

A exigência de objetos diferentes em um mesmo lote acaba reduzindo a competitividade, pois 

menos empresas podem participar dessa licitação. Isso é proibido pela Lei 8.666/93, artigo 3º: 

Art. 3º. § 1 o É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 

e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato; 

O Tribunal de Conas da União já publicou uma súmula sobre esse assunto: 

SÚMULA Nº 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 

preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para 

o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
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objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, 

devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (grife 

nosso) 

Como se trata de serviços cujo a execução é divisível por natureza, a adjudicação deve ser 

efetivada por item e não “menor preço lote”, conforme indica o item 08, pág. 08 do edital. Se houver 

entendimento diverso, tal justificativa deve ser motivada pela Administração Pública sob pena de nulidade 

do certame, que se estende ao próprio contrato, por infração a regra constitucional. 

Observa-se, por exemplo, o LOTE 02 que envolve serviços de assessoria na recuperação de ISSQN 

de Instituição Financeira, Cartórios, Academias, Cinemas, Construção Civil, Hotéis, Farmácias, dentre 

outros, bem como Simples Nacional (revisão do seu enquadramento) e de “grandes contribuintes”. 

Importante, nesse ponto, dá ao destaque que há a menção de “grandes contribuintes”. O que 

vem a ser essa espécie? É sabido que o contrato administrativo deve ser certo e determinado, mas que no 

presente feito falta esse caráter objetivo, passando para um caráter subjetivo do futuro contratado em 

determinar o que é “grandes contribuintes”, indo de encontra as regras legais e constitucionais da 

legalidade e publicidade. 

Há também o apontamento de serviços de engenharia (tópico 2.1.2. do Termo de Referência), 

mas sem qualquer projeto inicial para a contratação. 

Dessa forma, existindo, pois, irregularidade no particular, devendo ser retificado o processo 

licitatório para permissão da ampla defesa, contraditório, legalidade, moralidade e motivação. 

2. Dotação orçamentária - ausência: 

É indispensável o apontamento da dotação orçamentária, contudo, tal requisito encontra-se 

ausente no processo administrativo. Vide pág. 15, tópico 18. 

É preciso relembrar que a previsão nos instrumentos orçamentários é indispensável para 

deflagrar o processo licitatório (indicação dos recursos) e, se há contrato, pressupõe-se que tenha havido 

a adequada previsão, sob pena de nulidade do certame, que se estende ao próprio contrato. 
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O art. 7º, §2º, inciso III da lei nº 8.666/93 mencionado na inaugural assim dispõe: 

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 

….... 

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

…. 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

Portanto, toda licitação deverá ser instruída com a dotação orçamentária prévia, sob pena de 

irregularidade do procedimento. No presente caso, as indicações dos recursos não ocorreram no edital e 

no contrato, bem como não há previsão na lei orçamentária e autorizativo para suplementação 

(indicação), existindo, pois, irregularidade no particular. 

3. Declaração de ordenador de despesa - ausência: 

Inexiste a declaração do ordenador de despesa para abertura do processo, tendo como 

fundamento o caput do art. 38 da lei nº 8.666/93, in verbis: 

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio 

para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente. 

Não encontra no certame em apreço autorização para realização do processo administrativo 

visando a contratação dos serviços, existindo, pois, irregularidade no particular. 

4. Indicação da capacitação técnica-operacional - ausência: 

Observa-se que o objeto da licitação passa de análise e auditoria nos recolhimentos 

previdenciários, aos serviços de assessoria a recuperação e incremento de receitas decorrentes de ISSQN, 

Taxas de Fiscalização e Licença Ambiental, Taxa de Fiscalização e Funcionamento, cadastramento e 
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recadastramento dos contribuintes, e, por fim, consultoria ao devido processo legislativo de leis 

complementares. 

Ou seja, há uma licitação de complexidade técnica que envolve alta especialização, como fator 

de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a 

continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. 

Para isso deverá a Administração Pública indicar a qualificação técnica exigida por esses ou esse 

profissional, bem o objeto social da atividade empresária que possibilite essa execução. 

Para tanto, entendimento do TCU: “REPRESENTAÇÃO SOBRE EVENTUAIS IRREGULARIDADES EM 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES. 1. Para fins de 

habilitação jurídica nas licitações, faz-se necessária a compatibilidade entre o objeto do certame e as 

atividades previstas no contrato social das empresas licitantes. 2. Para fins de habilitação técnica nas 

licitações, os atestados apresentados devem não apenas demonstrar uma situação de fato, mas, 

necessariamente, demonstrar uma situação fática que tenha ocorrido em conformidade com a lei e com 

o contrato social das empresas licitantes.” - ACÓRDÃO TCU 642/2014 de 19/03/2014. 

Não encontra no certame em apreço tal especificidade, bem como a descrição do grau de técnica 

desse ou desses profissionais, nem o objeto social que a empresa (habilitação jurídica) que é capaz de 

participar, existindo, pois, irregularidade no particular. 

6. Limitação de valores de honorários – valor estimado da contratação: 

A recuperação de crédito apontada neste edital é de até R$ 0,20 (vinte centavos) por um R$ 1,00 

(um real) arrecadado.  

De início, cabe apontar que há um, de n.º 2.1.3.3, pg. 27, contido no termo de referência que não 

poderá ser remunerado de tal forma, uma vez que não há possibilidade de arrecadação pelo serviço, mas 

sua implantação. 

O art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93 impõe a inserção de cláusula contratual específica dispondo 

sobre o preço e as condições de pagamento, o que afasta a possibilidade de valor indefinido. Para viabilizar 

essa forma de remuneração, entretanto, é necessário que o valor contratual seja fixado por estimativa, já 

que o profissional contratado não pode garantir o resultado nem antecipá-lo com precisão. 
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Evidentemente, no momento da contratação, a Administração Pública já tem uma previsão do 

valor que almeja recuperar. Assim, o contrato deverá prever o valor estimado dos honorários, 

correspondente a um percentual sobre a estimativa do crédito a ser recuperado. O valor efetivo, por outro 

lado, por estar condicionado ao êxito da demanda, somente será apurado após a conclusão do serviço, 

quando se terá conhecimento do exato montante sobre o qual incidirá o percentual fixado no contrato. 

Além disso, os recursos para pagamento dos honorários, necessariamente, devem estar 

previstos em dotação orçamentária própria para o pagamento de serviços de terceiros. Dessa forma, 

evita-se a indefinição do valor do contrato, respeitando as normas que regem as finanças e as 

contratações dos entes públicos. 

Impõe-se atentar para o fato de que, também no ajuste de honorários condicionados ao êxito, 

deve-se observar outros critérios, além da mera aplicação de percentual sobre o resultado financeiro 

obtido. É que, em matéria de honorários de recuperação de crédito tributário a serem pagos com recursos 

oriundos de orçamento público, vigora uma salutar tendência ao comedimento devido à escala de valores 

que, normalmente, envolvem as demandas públicas. 

Assim, o ajuste de honorários contratuais deve observar o princípio da razoabilidade, por meio 

do estabelecimento de limitação a valores máximos, de modo a remunerar adequadamente o profissional, 

atentando aos critérios usuais de valoração do trabalho – complexidade da matéria, grau de dificuldade 

enfrentada para alcançar o objetivo e o tempo despendido –, evitando o desembolso de valores 

exorbitantes sem perder de vista os valores de mercado (Consulta nº 873.919 – TCE-MG). 

Não houve a justificativa (motivação) para a fixação da remuneração nesse percentual (R$ 0,20 

centavos por um R$ 1,00) e, tampouco, o estabelecimento de valores máximos a serem pagos pelo poder 

público, de modo a que se possa remunerar adequadamente o contratado pelos serviços efetivamente 

prestados, em consideração a critérios de complexidade da matéria, grau de dificuldade e tempo 

despendido no trabalho e, simultaneamente, preservar o patrimônio público, evitando-se o desembolso 

de valores exorbitantes, em consideração a circunstância de que os valores relativos à recuperação de 

créditos tributários são expressivos. 

5. Pedidos: 
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Diante o exposto, requer, inicialmente, a suspensão da presente Processo Licitatório de n.º 084 

de 2020, pregão presencial de n.º 046 de 2020 em vistas as irregularidades patentes. 

Após a análise jurídica e procedimental, que o órgão ou servidor público competente possa 

corrigir tais equívocos apontados acima, garantindo a ampla competitividade, as regras legais e 

constitucionais, bem como os entendimentos jurisprudenciais. 

Na eventualidade de entender impossível da regularização, que seja o Processo Licitatório 

revogado, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 

Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-

los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

Após apreciação, aguardamos manifestação e colocamo-nos ao seu inteiro dispôs para maiores 

esclarecimentos. 

Papagaios -MG, 27 de julho de 2020. 

 

Bráulio Lopes – Diretor de Assessoria e Consultoria Tributária. 

www.visotec.net 

visotec.consultoria@gmail.com  

Visotec – Assessoria e Consultoria Municipal 

(32) 98876-9919 (Bráulio) 
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