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PARECER N° 427/2021/PGM 

INTERESSADA Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.° 150/2021/DL/PMD 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 20/2021 

Encaminha-nos o Departamento de Licitação a Impugnação ao ato 
convocatório Pregão Eletrônico n° 20/2021 — Processo n° 150/2021/DL/PMD, que 
objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
iluminação pública no Município de Dourados-MS, compreendendo a execução de 
serviços de manutenção corretiva e preventiva e serviços eventuais de melhorias e 
instalações de pequena monta do sistema de iluminação pública e ornamental, 
incluindo a utilização de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos. 

Foram protocolados pedidos de impugnação do edital sobre dúvidas de 
caráter geral, pelas empresas B & G CONSTRUÇÕES EIRELI — ME e MD 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - ME, ao Edital de licitação Pregão Eletrônico 
n° 20/2021, nos seguintes termosi 

1. DA TEMPESTIVIDADE DO ATO 

1.1Da Intempestividade e não conhecimento da impugnação 

Prescreve o subitem 18.1 do Edital Pregão Eletrônico n° 20/2021 que, 
"Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este edital.". 

A contagem de prazo para impugnação, denominado como prazo 
inverso que reside na impossibilidade de prática do ato dentro do lapso temporal 
estabelecido, se faz com a observância da regra geral do  art.  110 da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo por termo inicial a data estabelecida para o dia da apresentação da 
proposta. 

Nestes termos, considerando a data para abertura das propostas dia 
09/09/2021, tem-se por intempestiva as impugnações apresentadas pelas empresas 
B & G CONSTRUÇÕES EIRELI — ME e MD PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA — 
ME, haja vista o envio de ambas as impugnações no dia 06/09/2021, o que implica 
na impossibilidade de conhecimento. 

Não obstante, serão analisadas e respondidas as alegações em 
respeito ao direito de petição. 

2.DAS IMPUGNAÇÕES 

A empresa MD PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA — ME, impugna 
pela impossibilidade da modalidade pregão para presente contratação, alega que se 
verifica nos anexos do Edital de Licitação que o objeto licitado se tr—.e prestação 
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de serviço especializado sobre iluminação pública, não se caracterizando como 
serviços comuns, nos termos do  art.  1°, do Decreto n° 10.024/2019. 

Pondera ainda, que o pregão é diferenciado das demais modalidades 
de contratação pela inobservância ao fato técnico, preferindo a análise apenas do 
fator preço, o que não condiz com a realidade do certame impugnado, vez que, 
existe a necessidade de análise quando a possibilidade de o serviço licitado ter sua 
finalidade atendida de maneira satisfatória. 

Declarando a ilegalidade do Processo Licitatório, alegando que a 
modalidade do Pregão, despreza a disputa justa e correta que poderá acarretar em 
risco futuro ao longo da contratação, requerendo a impugnante, que seja 
reconhecida a ilegalidade da aplicação da modalidade de Pregão Eletrônico, 
defendendo a aplicação da modalidade licitatória de Concorrência. 

Quanto á empresa B & G CONSTRUÇÕES EIRELI — ME, aponta a 
incompatibilidade do procedimento pregão eletrônico com os serviços especializados 
não comuns, que no caso dos autos não se emolda ao procedimento licitatório que 
se pretende, justifica que trata-se de concorrência para contratação de serviços 
especializados de iluminação pública, intrinsecamente ligado a segurança pública e 
bem-estar da população. 

Defende que, a contratação de mão de obra especializada e que verse 
sobre bem considerado essencial para propiciar o mínimo de dignidade humana, não 
pode ser classificada como serviço comum, pois o serviço será comum quando for 
possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, por intermédio de 
especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho 
peculiares ao objeto. 

Exemplifica que se comprova a complexidade do objeto licitado em 
análise ao valor global estimado para contratação, qual seja R$ 10.513.617,08 (dez 
milhões quinhentos e treze mil seiscentos e dezessete reais e oito centavos), quantia 
que evidencia que para o cumprimento fiel e integral do serviço licitado, é necessário 
possuir capacidade técnica especializada, bem como produtos e equipamentos de 
alta qualidade. 

Alega ainda, que outro risco necessário apontar é a utilização do meio 
virtual para a realização do pregão, com a possibilidade de uso de robôs que dão 
lances de forma automática, cobrindo os lances dos demais concorrentes com 
diferença  minima,  o que coloca a competitividade dos demais interessados em 
demasiada desvantagem. 

Bem como, as desvantagens inerentes da modalidade eletrônica. como 
no tocante a falha na conectividade, que acarreta quedas de conexão, a não entrega 
dos produtos no prazo estabelecido no edital, em razão da distância entre as 
empresas, declara que a modalidade pregão eletrônico não é a via correta, tampouco 
adequada para o procedimento licitatório que se pretende, requerendo a alteração 
para a modalidade Concorrência, e não sendo o entendimento requer que o 
processo licitatório seja pela modalidade Pregão Presencial. 
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Quanto As alegações de incompatibilidade da modalidade de Pregão 
para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
iluminação pública, não merecem prosperar, vez que é entendimento consolidado do  
IOU  a possibilidade de utilização da modalidade de pregão para licitação de serviços 
e obras de engenharia, de natureza comum, vejamos: 

Faça cumprir o art.1° caput da Lei n.10.520/02 e  art.  1°, caput, e 2°, 
§ 1° do Decreto n. 5.450/05, providenciando a realização de pregão 
eletrônico para contratação de serviços comuns de engenharia, ou 
seja, aqueles serviços cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais de mercado (Vide também Acórdãos 
812/2005 e 1329/2006, ambos do Plenário e Acórdão 286/2007 
Primeira Câmara, entre outros."(Acórdão 2664/2007: Plenário) 

Em geral, serviços comuns são aqueles cuja escolha pode ser feita tão 
somente com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e 
não necessitarem de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no mercado. 
0 serviço  sera  comum quando for possível estabelecer, para efeito de julgamento 
das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade 
e desempenho peculiares ao objeto, conforme determina o Decreto Federal n.° 
10.024/2019. 

Para que o serviço de engenharia seja caracterizado como comum 
deve-se observar se foi objetivamente determinado no edital e se as especificações 
estão descritas de forma clara, a fim de que não suscitar dúvidas aos licitantes no 
momento da elaboração das propostas. Isto 6, o termo de referência ou o projeto 
básico, constantes do edital, devem prever minuciosamente as características do 
objeto contratual, de forma que o detalhamento do referido se dê conforme o 
disciplinado pela doutrina do Pregão, de forma a não pairar equivoco aos licitantes. 

Nesse sentido, analisado o conceito de serviço comum, entende-se que 
para ele não existe um rol exaustivo, e considerando que serviços de engenharia 
podem, nos termos tratados, se caracterizar como de natureza comum, cabe ao 
gestor verificar a conformidade do objeto na seara do serviço comum. 

Assim o termo de referência, instrumento de natureza técnica, que deve 
definir com clareza as características do objeto a ser contratado no presente caso, 
bem como, indicar qual a habilitação técnica que se pretende exigir no edital de 
licitação, o que foi prontamente atendido pela Secretaria interessada no anexo II do 
Edital de Licitação: 

Os itens que compõem o objeto da licitação enquadram-se na 
classificação de serviços comuns de ongenharia, nos termos do 
Parágrafo Onico do Artigo 1° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002 combinado com inciso VIII do Artigo 3° do Decreto 
n° 10.024/20219, pois podem ser objetivamente especificados por 
meio de padrões usuais no mercado podendo, portanto, ser licitado 
por meio da modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, como 
acima exposto. 



DOURADOS 
Construindo uma nova história 

DOURADOS 

4 

Inclusive, o Tribunal de Contas da União já expediu a Súmula 257/2010 
que espanca qualquer dúvida a respeito da posição sobre a possibilidade de licitar 
serviços comuns de engenharia pela modalidade pregão: " 0 uso do pregão nas 
contratações de serviços comuns de •engenharia encontra amparo na Lei n. 
10.520/2002." No mesmo sentido parecer n. 06/2012/GT359/DEPCONSU/PGF/AGU. 

Portanto, não resta dúvida de que o serviço ora em comento se amolda 
perfeitamente ao serviço comum de engenharia havendo possibilidade de definir 
objetivamente padrão e desempenho e qualidade, pelo que restam infrutíferas as 
impugnações apresentadas. 

Quanto ao uso do meio eletrônico para a contratação, trata-se, de uma 
modalidade ágil, transparente e que possibilita uma negociação eficaz entre os 
licitantes. 

O pregão eletrônico, por conseguinte, vem sendo apontado como uma 
maneira mais dinâmica de se processar as aquisições de bens e contratações de 
serviços pela Administração Pública. 

Além disso, considera-se que essa nova forma de gerir a política de 
compras dos governos pode servir para eliminar uma das preocupações mais 
gritantes da sociedade: a corrupção nos processos licitatórios. 

Certo é que a maioria dos gestores públicos já adota essa modalidade 
de licitação para a aquisição de bens e serviços, classificados como comuns, haja 
vista tratar-se de uma modalidade licitatória que possivelmente garante mais 
celeridade, maior transparência, além de garantia de economicidade para os 
gestores públicos. 

A instituição do Pregão coaduna-se com o nosso atual estágio 
legislativo, que vem consolidando uma mentalidade de probidade e responsabilidade 
nos gastos públicos, a exemplo da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, pugnando cada vez mais pela transparência na gestão da 
res publica (coisa pública), viabilizando instrumentos preservadores do interesse 
público e coletivo. Afinal, o pregão eletrônico proporciona a transparência, tão 
relevante nos dias atuais, já que como no pregão eletrônico o processo é feito todo 
pela internet, é possível acompanhar tudo de qualquer lugar, vez que os dados ficam 
disponíveis no  site  gerenciador, que no âmbito federal é o "Comprasnet". 

Por fim, trata-se de diretriz que visa o Principio da Eficiência, 
considerando que compete à Administração a realizar o procedimento licitatório 
administrativo observando o principio da legalidade, mas também com resultados 
positivos e satisfatórios para o bem público, de maneira a assegurar oportunidade 
igual a todos os interessados e a possibilidade da seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração. 

3. DA CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, nos termos do subitem 18.1 do Edital,  art.  24 
do Decreto Federal n° 10.024/2019 e  art.  110 da Lei Federal n° 8.666/93, opina pelo 
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não acolhimento das presentes impugnações, ante a intempestividade das mesmas, 
o mérito dos pedidos foram analisados em observância ao Principio da Autotutela da 
Administração Pública, no entanto, não assistem razões nas argumentações 
apresentadas pelas empresas B & G CONSTRUÇÕES EIRELI — ME e MD 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA — ME, em análise estritamente jurídica, 
mantendo todos os termos do Pregão Eletrônico n.° 20/2021, e pelo prosseguimento 
normal do processo de licitação, com realização da sessão pública agendada. 

Dourados-MS, 08 de setembro de 2021 

llo R dn 	e Farias Machado 
Procurador-Geral Adjunto do Município 

Paul Cesar N nes a ilva  
Procurador-Geral do Município de Dourados 
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