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IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR OFERTA 

 
OBJETO: Seleção de parceiro privado para constituição de Sociedade em Conta de 
Participação destinada à exploração do negócio de águas minerais nas unidades de 
Caxambu-MG e Cambuquira-MG. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 467/2017. 
 

IMPUGNAÇÃO 03 

Email recebido em 04/12/2017 às 22:16hs 

Assunto: Pedido de Impugnação do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17 – 
a/c Pregoeiro 

Em conformidade com o ítem 4 (DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL) do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17 da 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 
CODEMIG, venho interpor IMPUGNAÇÃO  ao Edital em questão pelas seguintes 
razões: 

1.       A Lei Federal n° 13.303, de 01 de julho de 2016, estabelece em seu 
Art. 87 §1º: 
“Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, 
devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 2o.” 

2.       O Edital em seu item 4.3.1 especifica “As impugnações deverão ser 
encaminhadas até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital.”. 

3.       Assim podemos verificar que o prazo previsto no item 4.3.1 do edital 
de licitação está destoando da Legislação Federal concernente ao 
assunto, o que não pode prosperar. 

4.       Portanto, deve ser corrigido tal prazo disposto no edital, com a 
devida retificação do mesmo, bem como este prazo seja aplicável a 
presente impugnação. 

RESPOSTA:  

Respondido – vide impugnação 02 
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IMPUGNAÇÃO 04 

Email recebido em 04/12/2017 às 22:16hs 

Boa Noite,  
 
A/C Pregoeiro  
 
Em conformidade com o ítem 4 (DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL) do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17 da 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 
CODEMIG, venho interpor IMPUGNAÇÃO ao Edital em questão pelas seguintes 
razões: 
1.            O Art. 54 da Lei Federal Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016 define os 
seguintes critérios de julgamento admissíveis para as licitações: menor preço, maior 
desconto, melhor combinação de técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo 
artístico, maior oferta de preço, maior retorno econômico e melhor destinação de 
bens alienados. 
2.            O Art. 7 do “REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 
CODEMIG” (disponível em http://www.codemig.com.br/wp-
content/uploads/2017/09/regulamento-interno-de-licitacoes-e-contratos-da-codemig-
01.09.pdf) estabelece, em seu item VII que “O pregão, cujos critérios de julgamento 
possíveis são o ‘menor preço’ e ‘maior desconto’, é a modalidade de licitação 
preferencial para a aquisição de bens e serviços comuns, nos termos do art. 32, IV, 
Lei 13.303/2016.” 
3.            O item 10.1 do Edital, que trata “DO JULGAMENTO” especifica: “O critério 
de julgamento será MAIOR OFERTA, sendo que os preços unitários serão 
examinados relativamente à sua adequação, proporcionalidade e exequibilidade.”. 
4.            Observa-se, portanto, que o critério de julgamento especificado pelo Edital 
não está previsto em Lei, que não inclui o critério “maior oferta”. O critério previsto 
em Lei que mais se aproxima dessa denominação é “maior oferta de preço”, que não 
se aplica ao caso do Edital em questão. 
5.            Observa-se ainda que, no caso do Edital em questão (Pregão), o 
regulamento interno da CODEMIG só admite os critérios de ‘menor preço’ e ‘melhor 
desconto’. 
Requer-se, portanto, que a impugnação do Edital por especificar um critério de 
julgamento não previsto em Lei e em desacordo com o Regulamento Interno da 
CODEMIG. 
 
RESPOSTA 
 
Relativamente ao edital em análise, não existe ilegalidade no critério de julgamento 
definido, senão vejamos: 
 

http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/2017/09/regulamento-interno-de-licitacoes-e-contratos-da-codemig-01.09.pdf
http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/2017/09/regulamento-interno-de-licitacoes-e-contratos-da-codemig-01.09.pdf
http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/2017/09/regulamento-interno-de-licitacoes-e-contratos-da-codemig-01.09.pdf
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Apesar de não haver previsão legal, há algum tempo, o Tribunal de Contas da União 
vem adotando entendimento segundo o qual se admite o processamento de licitações 
pelo tipo maior lance ou oferta por meio da modalidade pregão. 
 
Eis o núcleo da decisão: 
 
“[...] 65. Tendo em vista as considerações feitas sobre o tema, conclui-se que a 
adoção, por um ente público, de critério de julgamento de propostas não previsto na 
legislação do Pregão somente seria admissível, em princípio, em caráter 
excepcional, tendo em vista o relevante interesse público da aplicação deste critério 
alternativo para o atingimento dos objetivos institucionais do ente e como 
mecanismo concretizador do princípio licitatório da seleção da oferta mais vantajosa 
para a Administração. Tal especificidade deve obrigatoriamente ser motivada e 
justificada pelo ente público no Processo relativo ao certame, além de ter 
demonstrada sua viabilidade mercadológica.” - TCU, Acórdão nº 3.042/2008, 
Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, DOU, 12 dez. 2008. 
 
Mais recentemente, no Acórdão nº 2.050/2014 – Plenário, o Tribunal de Contas da 
União voltou a adotar a mesma linha de raciocínio, ao recomendar a utilização de 
pregão eletrônico para a concessão remunerada de uso de bens públicos. 
 
Para tanto, a Corte de Contas ratificou a tese de que, “diante do escasso 
disciplinamento sobre ajustes que geram receitas para a Administração Pública, a 
analogia com a legislação para a aquisição de bens e serviços poderia ser aplicada”.  
 
Na ocasião, com base nos termos do voto condutor do Acórdão nº 2.844/2010 – 
Plenário, confirmou a seguinte orientação: 
 
“... a adoção do critério de julgamento pela maior oferta, em lances sucessivos, nada 
mais é que a adequada aplicação da lei ao caso concreto, ajustando-a à natureza do 
objeto do certame, restando assegurada a escolha da proposta mais vantajosa que, 
conjuntamente com a isonomia de todos os interessados, constituem as finalidades 
primeiras de todo procedimento licitatório.” -TCU, Acórdão nº 2.844/2010, Plenário, 
Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 01.11.2010.) 
 
Assim, o fato de não estar previsto no regulamento do pregão o tipo ‘maior preço’ 
não impede que haja inovação no procedimento, dada a natureza e complexidade 
do objeto a ser contratado e os constantes posicionamentos assumidos pelo 
Tribunal de Contas ao considerar a dimensão do princípio da eficiência, sua 
aplicação ao caso concreto e o interesse público. 
 
É que a regra geral constante na Constituição da República (art. 37, XXI) está sendo 
respeitada, satisfeita, tornada viva. Note-se que o exercício hermenêutico é para 
permitir que se realize um procedimento licitatório que é mais ágil, e que melhor 
satisfaz aos interesses da Administração.  
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Neste ponto se alinha aos princípios da eficiência e da eficácia, tornando-se, por 
isso, procedimento oportuno, recomendado. Assim, não somente o dever 
constitucional de licitar, mas também o de agir com eficiência, adotando métodos 
eficazes na atividade administrativa, é levado em conta ao se adotar o pregão para o 
objeto posto em licitação. 
 
Importante lembrar a lição do renomado publicista Marçal Justen Filho: 
 
“Não se exige que a Administração pratique apenas contratações nominadas, 
explicitamente disciplinadas por lei. Adotar essa tese conduziria, aliás, a gravíssimos 
problemas. Ter-se-ia de localizar um modelo legislativo para todas as contratações 
praticadas pela Administração, o que se transformaria em obstáculo invencível em 
inúmeros casos práticos. [...]” 
 
Como visto, a doutrina sinaliza pela permissão à prática de contratações não 
nominadas. Isto será lícito desde que a regra constitucional de licitar seja respeitada 
e, com ela, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, economicidade, vantajosidade, celeridade, entre outros. Pode-se concluir, 
portanto, pela adequação jurídica a que se utilize da modalidade em estudo para o 
objeto aqui comentado. 
 
Assim, não se pode afirmar que o edital esteja em desconformidade com o 
ordenamento jurídico em vigor, antes pelo contrário, levou em conta todos os 
quesitos necessários ao interesse público posto no certame. 
 
 
 
Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2017 
 
 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado 
Pregoeira 


