
 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

DATA: 15/01/2018 

 

HORÁRIO: 16h00min 

 

REFERENTE: Concorrência Pública 005/2017 – contratação de empresa 

especializada em consultoria de gestão. 

 

ASSUNTO: Análise de impugnação apresentada contra os termos do Edital de 

Concorrência Pública Nº 005/2017. 

 

 

1. PARTICIPANTES: 

 

1.1 Crea-MG – Pregoeiro e Equipe de Apoio – Portaria 241/2012 

 

MEMBROS ASSINATURA 

Marina de Cotta Moura  

Ildeu José de Almeida Dias  

Lucas José Pedrosa Souza – Presidente da CPL   

Vânia de Fátima dos Santos Silva  

Luiz Felipe Carmo Krauss   

 

2. RELATÓRIO 

 

Destina-se a presente Reunião à análise da impugnação apresentada 

contra os termos do Edital da Concorrência Pública Nº 005/2013, cujo objeto está 
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acima identificado. 

 

Este o breve relatório. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

O Pregoeiro procedeu à análise da impugnação, tendo por norte a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei n.º: 8.666/1993 e em 

especial, os princípios norteadores da Administração Pública e os princípios 

licitatórios. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO 

 

A empresa FERREIRA DOS SANTOS CONSULTORIA E GESTÃO 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA. impetrou impugnação contra os termos do Edital  de 

Concorrência Pública N° 005/2017, alegando impossibilidade de realização do 

certame na data previsto, considerando que não foi respeitado o princípio da 

publicidade, bem como por existir clausula editalícia em desacordo com a legislação, 

em especial o art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. 

Assim sendo, solicita que seja oportunizado novos prazos, bem como a 

retificação do atendimento junto à micro e pequenas empresas. 

 

5. ANÁLISE 

 

Verificada a presente impugnação, inicialmente deve-se verificar do 

pressuposto de admissibilidade da mesma. 

Conforme previsto no item 19.11, decai o direito do interessado em 

impugnar o edital se o mesmo possível erro após o referido prazo legal, senão 

vejamos: 

“19.11. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, podendo 

ser impugnado por irregularidade na aplicação das disposições 

legais. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 

o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois 
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do prazo legal, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. a CPL insta 

esclarecer os fatos da maneira que ocorreram.” 

 

Ademais, os itens 19.13 e 5.1 determinam que todo e qualquer 

manifestação a respeito de qualquer processo licitatório deve ser protocolado 

diretamente junto à esta Comissão, conforme abaixo exposto: 

 

“5.1. As dúvidas surgidas quanto à interpretação dos documentos 

desta Licitação e/ou pedidos de esclarecimentos sobre os mesmos, 

deverão ser apresentados por escrito e endereçados à 

Comissão Permanente de Licitação do Crea-MG, no horário de 

08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min, em até 05 

(CINCO) DIAS ÚTEIS antes da data fixada para apresentação das 

propostas, no seguinte endereço: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE 

MINAS GERAIS – CREA-MG 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

CONCORRÊNCIA: N.º: 005/2017 

AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 4º ANDAR, BAIRRO: SANTO 

AGOSTINHO 

CEP: 30170-917 – BELO HORIZONTE/MG 

FAX: (31) 3299-8810” (grifos nossos) 

 

“19.13. Recursos, bem como as contrarrazões, quanto aos atos da 

Administração, decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93, neste 

processo licitatório, deverão ser apresentados por escrito e 

endereçados à Comissão Permanente de Licitação do Crea-MG, 

no horário de 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min, no 

seguinte endereço: 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CREA-MG 

CONCORRÊNCIA N.º: 0005/2017 
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AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 4º ANDAR, BAIRRO SANTO 

AGOSTINHO 

CEP: 30170-917 – BELO HORIZONTE-MG 

FONE: (31) 3299- 8805 / (31) 3299-8785 / FAX: (31) 3299-8810” 

(grifos nossos) 

 

Logo, conforme verificado na Impugnação apresentada, a mesma foi 

protocolada em local divergente. 

Em que pese as alegações de férias coletivas do Conselho, o mesmo 

manteve equipe de Plantão na Licitação, visto o envio de respostas a licitantes que 

encaminharam questionamentos durante o prazo ou mesmo o protocolo de 

documentos e realização de atos durante o período. 

Resta ainda configurado o funcionamento do Conselho, o fato de que o 

próprio Impugnante protocolou documento junto ao Crea-MG no período. 

 Importante ainda frisar que a clausula 5.1 do Edital, é expressa e esta 

negritada informando que a CPL não se responsabiliza por solicitações enviadas por 

outros meios. 

 Assim sendo, rejeita-se preliminarmente a impugnação por não ter 

atingido os pressupostos exigidos. 

Ocorre que, conforme previsto no item 19.12 do Edital, a administração 

pode, a qualquer momento, pronunciar existência de vício no edital e promover a sua 

invalidação parcial ou total. 

Diante disto, ao analisar o mérito da impugnação, foi verificada 

inicialmente a alegação sob ausência de publicidade dos atos. No dia 30 de 

novembro de 2017 a Concorrência de Nº 005/2017 foi publicada no Diário Oficial da 

União, em jornal de grande circulação e no site do Crea-MG, conforme consta nos 

autos. 

O edital se encontra sem mudanças desde a referida data até o dia de 

hoje. 

Logo, restou verificada a publicidade dos atos, conforme entendimento 

doutrinário nos atos licitatórios, senão vejamos: 

 

“a publicidade faz-se pela inserção do ato no Diário Oficial ou por 



 

Página 5 de 6 

Edital afixado no lugar próprio para a divulgação dos atos 

públicos, para conhecimento do público em geral e, 

conseqüentemente, início da produção de seus efeitos, pois somente 

a publicidade evita os dissabores existentes em processos 

arbitrariamente sigilosos, permitindo-se os competentes recursos 

administrativos e as ações jurídicas próprias”. (grifos nossos) 

 

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 21, prevê a obrigatoriedade da 

publicação dos “avisos contendo os resumos dos editais das concorrências e das 

tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, mesmo que sejam realizados no 

local da repartição interessada, por pelo menos uma vez: I - no Diário Oficial da 

União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração 

Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente 

com recursos federais ou garantidas por instituições federais; II - no Diário Oficial do 

Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita 

por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do 

Distrito Federal; III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se 

houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a 

obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a 

Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de 

divulgação para ampliar a área de competição.” 

Este princípio é aplicado nas licitações de forma a dar ciência aos possíveis 

interessados de toda a tramitação e peculiaridades do procedimento licitatório, ou 

seja, exige que a Administração Pública anuncie com antecedência, por meios 

previstos na lei ou além de outros que ampliem a sua divulgação, que será realizada 

a licitação e que todos os atos a ela pertinentes sejam acessíveis aos interessados. 

Assim, foi verificada atendida as exigências do princípio da publicidade. 

Insta aclarar que as publicações referente a Abertura, assim como Edital 

constam no site do Crea-MG, tanto que o Impugnante teve acesso ao mesmo. Não 

merece prosperar as alegações de que existia dúvida por parte do licitante, visto que 

o mesmo não enviou/protocolou nenhum questionamento conforme previa o edital. O 

mesmo supostamente realizou ligações telefônicas que também conforme o mesmo, 
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mas sem meios probatórios não foram atendidas. 

 

Ademais, a alegação de que a informação de SUSPENSÃO constava no 

site por si só caracterizaria a suspensão do certame é incorreta, visto a legislação 

verificada acima onde é expressa a determinação de publicação de atos relevantes 

no Diário Oficial da União e jornal de grande circulação, fato este que nunca ocorreu. 

 

Quanto às alegações de que o prazo de regularização das micro e 

pequenas empresas está em desacordo com a legislação, ressalta-se o item 7.9.6, 

alínea “c” que determina que serão aplicadas às observações referentes às micro e 

pequenas empresas, conforme a Lei Complementar Nº 123/2006. 

 

Porém, a alínea “d” do mesmo item traz informação que pode gerar 

confusão. Entretanto, a exclusão da referida alínea não altera em nada a 

apresentação da documentação das empresas licitantes interessadas, visto que são 

prazos concedidos em momento posterior ao do conhecimento desta CPL, devendo 

a referida alínea ser modificada, para que na hipótese de existir a necessidade, a 

empresa que tem o direito de tal benefício, use de acordo com a norma. 

 

 

6. ENCERRAMENTO 

 

A Comissão Permanente de Licitação NÃO CONHECE a IMPUGNAÇÃO 

da Concorrência Pública Nº 005/2017, por não possuir os pressupostos de 

admissibilidade da mesma, bem como não tem razão em seus fundamentos a 

impugnação apresentada. 

 

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta Ata, que 

lida e achada de acordo, segue assinada por todos os presentes. 

 

Após isso, segue-se normalmente o andamento do processo em que consta o 

Edital de Concorrência Pública Nº 005/2017.. 


