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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 10 
 

Prezada Fernanda Prates Lopes Cançado 

Pregoeira do PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 

I. Considerando que a Codemig - Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais é uma empresa pública, submete-se à Lei 13.303 de 30/06/2016, que 
disciplina o seu Estatuto Jurídico;  

II. Considerando que, conforme o artigo 87, §1º, em caso de irregularidade na 
aplicação da referida Lei, há prazo de impugnação de edital em até 5 (cinco) dias 
úteis anteriores a data do pregão, devendo a Codemig julgar e responder em até 03 
(três) dias úteis; 

III. Considerando que foram feridos diversos dispositivos legais que regulam as 
empresas públicas, vem esta entidade, ora requerente, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 com fundamento 
no artigo 87, §1º, por ofensa às seguintes disposições: 

a) Artigo 27, caput e §1º - A Codemig, ao lançar o edital de licitação, desrespeitou a 
realização do interesse coletivo, tendo em vista que, apesar da importância histórico-
cultural das águas minerais para a população residente nas estâncias, não 
promoveu gestão participativa, já que tomou decisões de forma unilateral, não 
fomentou por iniciativa própria audiências públicas e desconsiderou as 
manifestações contrárias ao edital, uma vez que não realizou mudanças na licitação 
de maneira que a adequasse à função social da Codemig nos conformes da quase 
totalidade das admoestações da população, sociedade civil organizada, poderes 
políticos municipais e Ministério Público. 

b) Artigo 27, §2º - Não foram adotadas práticas de sustentabilidade ambiental e de 
responsabilidade social corporativa, especialmente considerando as recentes 
reduções de vazões dos fontanários de água mineral, o que pode ser amplamente 
verificado nos laudos técnico-científicos apresentados nos autos número 0005197-
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96.2014.4.01.3809 do TRF1e, ainda, não há notícias de licenciamento ambiental 
para exploração no mercado de atuação, podendo os responsáveis pelo 
procedimento licitatório responderem, inclusive, por improbidade administrativa e 
outras sanções cabíveis. 

c) Artigo 31, caput - O edital 07/2017 não respeita o ciclo de vida do objeto, já que a 
água mineral é um bem ambiental altamente sensível e, tratando-se de fontes com 
surgência natural, há o elevado risco de contaminação, extração inadequada, 
explotação excessiva, desrespeitando o direito humano ao meio ambiente sadio e 
equilibrado (Artigo 225 da CRFB/88) e, ainda, ao desenvolvimento sustentável. 

d) Artigo 32, II - O edital 07/2017, modalidade pregão, do tipo MAIOR OFERTA, não 
busca a maior vantagem para a empresa pública, pois estipula limite máximo de 
50% para a oferta dos licitantes. O art. 40, inc. X, da Lei nº 8.666/93, ao tratar dos 
critérios de aceitabilidade a serem definidos no edital, permite a fixação de preços 
máximos e veda a delimitação de preços mínimos. Essa regra, tal como descrita na 
Lei, foi delineada para as licitações voltadas à obtenção do menor preço. Assim, 
para que seja aplicada às licitações processadas sob os tipos maior oferta/lance ou 
maior desconto, é preciso adequá-la. Isso porque, nesses certames, o que se busca 
é o maior indicativo numérico. Ou seja, quanto maior a oferta ou o desconto, mais 
vantajosa é a proposta. Então, nessas licitações (maior oferta/lance e maior 
desconto), a Administração poderá definir o preço mínimo e não poderá fixar o preço 
máximo, sob pena de impedir a obtenção da proposta com a melhor relação 
benefício x custo. 

e) Artigo 32, §2º - A contratação objeto do edital 07/2017 impacta negativamente 
sobre o bem de maior valor para os Povos das Águas da Mantiqueira, patrimônio 
cultural, histórico e imaterial das Estâncias Hidrominerais, que não concordam e não 
aceitam o projeto de exploração proposto pela Codemig. 

f) Art. 49. A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de economia 
mista será precedida de: 

I - avaliação formal do bem contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas nos 
incisos XVI a XVIII do art. 29; “A CODEMIG foi questionada, por duas vezes, sobre: 
“Qual o valor contábil atual (ou apurado mais recentemente) dos bens elencados no 
item 6.2(a) do Anexo I, como parte da contribuição da CODEMIG para a 
capitalização inicial da SCP?”. A CODEMIG não só recusou-se a fornecer 
informação solicitada como afirmou ainda que a avaliação desses bens será feita no 
momento da constituição da Sociedade em Conta de Participação, quando os bens 
em questão já estarão comprometidos para a capitalização inicial da SCP e 
independentemente do valor a ser apurado. Fica evidente que, ao assumir o 
compromisso com o Parceiro Privado de que tais bens serão incorporados ao 
patrimônio da SCP, sem que tenham sido previamente avaliados, a CODEMIG fere o 
Art. 49. Foi respondido que referido valor de capitalização será apurado em valores 
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de mercado, quando da constituição da SCP, por meio de empresa especializada 
independente, e ainda que não há avaliação com tal conteúdo. 

Diante de todo o exposto, vem a este Requerido, através desta Impugnação e 
representação aos órgãos integrantes do Controle Interno da aplicação da Lei 
13.303/2016, requerer o imediato cancelamento do Edital 07/2017 e/ou sua 
suspensão, a fim de sanar as mencionadas irregularidades e 
ilegalidades.RESPOSTA: 

Primeiramente, é importante destacar a existência de vícios formais no pedido de 
impugnação apresentado que seriam, por si, suficientes para ensejar a rejeição do 
pedido de impugnação.  
A impugnação se apresenta intempestiva, conforme o item 4.3.1 do Edital, que 
estabelece que as impugnações deverão ser encaminhadas até 5 dias após a 
publicação do aviso do edital, que no caso foi publicado em 30/11/2017. 
Não merece acolhimento o entendimento da impugnante quanto à aplicação, no 
caso, do artigo 87, §1º da Lei nº 13.303/16. Por se tratar de procedimento de pregão 
presencial, aplicam-se as regras da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto Estadual nº 
44.786/08. É o que dispõe, também, o já citato item 4.3.1 do Edital. 
Além disso, a impugnação apresentada é viciada pois não preencheu os requisitos 
do artigo 4.3.3. do edital, uma vez que no requerimento não há indicação do 
representante legal responsável pela manifestação. 
Contudo, em apreço à transparência e para privilegiar o direito de petição, passa-se 
à análise da impugnação, ainda que intempestiva e sem identificação do represente 
legal responsável pela manifestação. 
A) Diferentemente do que alega a requerente, não há, na licitação, desrespeito ao 
interesse coletivo. A licitação e os instrumentos de contratos estão amplamente 
respaldados pelo ordenamento jurídico. A lei, representação máxima da vontade 
coletiva, está sendo respeitada.  
 
Ademais, a Codemig realizou consulta pública no início de 2017, instrumento de 
expressão democrática, visando a obter a contribuição da sociedade no processo 
decisório acerca da condução dos negócios das fábricas de água mineral 
localizadas em Caxambu e Cambuquira. Tal procedimento, contudo, não obriga a 
Codemig a manter, em nenhum caso, os parâmetros, cláusulas e práticas levadas à 
consulta popular, tampouco a acatar sugestões advindas das manifestações. 
 
B) Não há evidência de ilegalidade no tocante às práticas de sustentabilidade 
ambiental e de responsabilidade social. Todos os ditames legais e regulamentares 
que atualmente são cumpridos pela Codemig deverão continuar a ser cumpridos 
pelo parceiro privado durante toda a vigência contratual. 
 
Relativamente ao processo nº 0005197-96.2014.4.01.3809, a Codemig não tem 
notícia de ter sido proferida qualquer decisão advinda do juízo que limite ou impeça 
a Codemig de dar prosseguimento ao processo de licitação em curso. 
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C) Não há indício de que a presente licitação desrespeite o ciclo de vida do objeto 
ou que exporá as fontes a riscos de contaminação, extração inadequada ou 
exploração excessiva. As normas legais e regulamentares devem ser seguidas pelo 
parceiro privado assim como devem ser e são seguidas pela Codemig. 
 
D) A justificativa para a imposição de limite máximo à participação da Codemig 
encontra-se no item 4.2 do Anexo I – Termo de Referência. Adicionalmente, não há 
ilegalidade em definir percentual de participação máximo da Codemig no negócio. 
 
E) A impugnante não teve êxito em demonstrar que a contratação que é objeto desta 
licitação causará impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, 
arqueológico e imaterial tombados. 
 
F) Na presente licitação, diferentemente do que alega a requerente, não há 
alienação de bens não avaliados. Os bens que serão afetados ao patrimônio 
especial da SCP serão previamente avaliados por profissionais independentes, 
conforme art. 5º, §§ 2º e 3º, conforme determina a legislação. 
 
Portanto, entendo que não há ilegalidade capaz de viciar o procedimento licitatório 
que está em curso, razão pela qual o cronograma de realização será mantido. Pelos 
fundamentos acima elencados, fica rejeitada a impugnação. 
 
 
Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2017 
 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado 
Pregoeira 


