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ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0082/2017 
 
Aos 11 (onze) dias de agosto de 2017, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria número 004, de 08/05/2017, com intuito de analisar e julgar a 
Impugnação ao Edital da Concorrência número 004/2017 - Processo Administrativo 
número 082/2017, cujo objeto é a contratação de agência de propaganda para dar 
publicidade a ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais do 
município de Contagem/MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de 
Comunicação e Transparência, apresentada pela AGÊNCIA DE PUBLICIDADE UHAAU – 
CAMILA L NOGUEIRA - ME, CNPJ número 26.702.979/0001-33.  
 
O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, 
tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes, Lei Federal número 12.232/2010, aplicável, 
subsidiariamente, à Lei número 4.680, de 18/06/65, Decreto número 57.690/66, 
Normas Padrão do CENP 
O artigo 41 da Lei Federal número 8666, de 21 de junho de 1993, prevê como 
legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão 
vejamos:  
 

 § 1o – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
 irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05
 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
 habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em
 até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.  
 

§ 2o – Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de  leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 
Os documentos da impugnação apresentada trazem como IMPUGNANTE a AGÊNCIA 
DE PUBLICIDADE UHAAU – CAMILA L NOGUEIRA - ME, CNPJ número 
26.702.979/0001-33, assinando a peça impugnatória a representante legal da 
empresa. 
 
Diante disso, será a peça apresentada considerada como ato impugnatório oriunda de 
LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei número 
8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à sessão, o que, 
verifica-se ter sido atendido, já que os documentos foram protocolados nesta 
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Comissão Permanente de Licitações em 11/08/2017, portanto, antes do segundo dia 
útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja, 18/08/2017.  
Portanto, a presente impugnação será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA.  
ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE: 
Em apertada síntese, a IMPUGNANTE alega: 
DOS ITENS ORA IMPUGNADOS E DA NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO 
Que o mencionado instrumento convocatório exige que o patrimônio líquido exigido 
será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser apurado com base nas informações 
constantes do balanço do último exercício, de acordo com o item “C.3” da cláusula 8.2 
do edital. 
Concomitantemente, o item 16.1 do edital também exige garantia, no importe de 5% 
sobre o valor do contrato, a fim de embasar a execução e comprovar a 
sustentabilidade econômico-financeira da licitante, a saber: 

16.1. As licitantes vencedoras deverão, previamente à assinatura do contrato, 
oferecer garantia para assegurar sua plena execução, correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor da contratação, em uma das modalidades previstas 
no artigo 56, da Lei Federal Número 8.666/93, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Número 
8.666/93. 

Como se não bastasse, a cláusula sexta do edital exige a garantia contratual por meio 
de fiança, nos seguintes moldes: 

A) Caberá à agência Contratada apresentar garantia contratual de 5% (cinco por 
cento) do valor total do Contrato, representado por Fiança Bancária, Seguro 
Garantia ou Caução em dinheiro ou em Título de Dívida Pública, conforme art. 
56 da lei nº 8.666/93. A Contratada deverá apresentar a garantia no prazo de 
até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato. 

Que é ilegal a exigência simultânea, nos instrumentos convocatórios, de requisitos de 
capital mínimo e garantias para a comprovação da qualificação econômico-financeira 
dos licitantes. 
Que o edital condicionou a habilitação à comprovação de capital social mínimo 
integralizado e de garantias. Contudo, a acumulação das exigências de capital mínimo 
com prestação de garantia da proposta contraria o disposto no artigo 31, parágrafo 
segundo, da Lei número 8666/93. 
Que resta latente que a revisão do edital é corolário lógico, para eliminar do item “C.3” 
da cláusula 8.2, ou eventualmente, a garantia prévia do item 16.1, e, em qualquer das 
hipóteses, impedir sua cumulação, somente com a qual se prestigiará o interesse da 
Administração, da coletividade, a seleção da proposta mais vantajosa, a razoabilidade, 
a proporcionalidade e a moralidade, em consonância com as reiteradas decisões do 
TCU e demais tribunais estaduais. 
DO PEDIDO: 
Ao final requer: 

• Determinar a republicação do edital, escoimando dos vícios apontados, 
removendo-se o item “C.3” da cláusula 8.2, ou, eventualmente, retirando-se o 
item 16.1; 

• Produzir a reabertura do prazo inicialmente previsto, conforme parágrafo 4º, 
do artigo 21, da Lei número 8666/93. 
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DO MÉRITO: 
Passamos a análise dos fatos ventilados na impugnação: 
Alega a IMPUGNANTE que o edital apresenta exigências descabidas e desarrazoadas, 
quando exige que o patrimônio líquido exigido será de R$ 500.000,00 e de forma 
concomitante exige a prestação de garantia contratual de 5% sobre o valor do 
contrato. 
De imediato percebe-se que a IMPUGNANTE se equivocou, vez que o patrimônio 
líquido será exigido durante a fase de habilitação, enquanto que a prestação da 
garantia contratual será exigida quando da assinatura do contrato, feita, obviamente, 
somente com a licitante vencedora do certame. 
Não há de falar que houve exigência simultânea no edital, uma vez que a primeira 
(patrimônio líquido) se refere à fase de habilitação e a segunda (garantia contratual) é 
posta quando da assinatura do contrato. 
 
CONCLUSÃO: 
Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide receber a 
IMPUGNAÇÃO proposta pela AGÊNCIA DE PUBLICIDADE UHAAU – CAMILA L 
NOGUEIRA - ME, CNPJ número 26.702.979/0001-33, eis que é tempestiva, para, no 
mérito, negar provimento, vez que não houve acumulação de exigências editalícia.  
 
Jáder Luis Sales Júnior 
Comissão Permanente de Licitações 
 
Márcia Mendes Siqueira 
Comissão Permanente de Licitações 
 
Maria Marta de Oliveira Soares 
Comissão Permanente de Licitações 
 
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
Recebo a Impugnação interposta pela AGÊNCIA DE PUBLICIDADE UHAAU – CAMILA L 
NOGUEIRA - ME, CNPJ número 26.702.979/0001-33, eis que é tempestiva, para no 
mérito negar provimento, vez que não deslumbramos nenhuma acumulação de 
exigências editalícia.  
 
Posto isso, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitações, mantendo as 
exigências do edital. 
 
Contagem, 11 de agosto de 2017. 
 
 
Hugo Otávio Costa Vilaça 
Secretário Municipal de Administração 
 


