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PARECER N° 600/2021/PGM 

INTERESSADA Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 252/2021/DL/PMD 

PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2021 

Encaminha-nos o Departamento de Licitação a Impugnação ao ato 
convocatório Pregão Presencial n° 01/2021 — Processo n° 252/2021/DL/PMD, que 
objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza 
e conservação de vias, logradouros, parques, pragas e espaços públicos, nestes 
inclusos escolas, unidades de saúde e centros de educação infantil do Município de 
Dourados-MS, com o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, implementos, 
veículos, ferramentas, combustíveis, equipe técnica com trabalhadores habilitados e com 
experiência bem como demais insumos que se fizerem necessários para prestação dos 
serviços 

Foi protocolizado pedido de impugnação do edital sobre dúvidas de caráter 
geral, pela empresa EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LTDA, ao Edital de 
licitação Pregão Presencial n° 01/2021, nos seguintes termos: 

1. DA TEMPESTIVIDADE DO ATO 

Prescreve o subitem 24.1 do Edital Pregão Presencial n° 01/2021 que, "L 
facultado a qualquer pessoa, cidadão ou licitante, solicitar esclarecimentos, providências 
ou impugnar o edital do Pregão, se protocolizar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das Propostas, sob pena de decadência do direito de fazê-
lo administrativamente.". 

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 
22/11/2021, tem-se por tempestiva a impugnação apresentada pela empresa EDUARDO 
CASSIO FERNANDES E CIA LTDA. 

2. DA ANALISE 

A empresa EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LTDA, aponta que em 
analise ao edital licitatório foram verificados vícios que comprometem a manutenção do 
instrumento convocatório, requerendo a suspensão da sessão de abertura do Pregão. 

Em Comunicação Interna N° 538/2021, encaminhada pelo Departamento 
de Licitação para análise da impugnação, apontam que devem ser respondidos os 
pontos impugnados pela empresa EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LTDA, por 
serem questões jurídicas de competência da Procuradoria Especializada, e as demais 
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impugnações serão devidamente analisados e respondidos pelo setor competente da 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 

Quanto ao pedido de medida liminar para suspender o Pregão Presencial 
n° 1/2021, constante no item 2, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em 
Comunicação Interna n° 835/2021, solicitou a suspensão do Processo de Licitação n° 
252/2021/DL/PMD, tendo em consideração os questionamentos apresentados, assim 
como a necessidade de adequações e atualização das planilhas. 

Neste sentido, foram publicados no DOM n° 5.537 e DOE n° 10.683 (fls. 
646/651), ambos de 18 de novembro de 2021, a suspensão do certame licitatório para 
análise de aspectos técnicos em decorrência de questionamentos, assim como, a 
readequação e atualização das planilhas que compõe o edital, sendo que, quando da 
retomada do certame esta será comunicada por meio de publicação na Imprensa Oficial. 

Nas alegações apresentadas no item 3, a impugnante declara falta de 
clareza a respeito dos critérios de reajuste dos pregos contratados, que para a correta 
celebração de contrato entre o Município contratante e a vencedora do certame licitatório 
é necessária a descrição clara e completa das cláusulas contratuais. 

Aponta, descrição contratual incompleta, pois não existe informação 
precisa sobre qual é o indice a ser utilizado no caso de reajuste, defende que não pode a 
administração pública fazer apresentar qual será o índice de reajuste somente no 
momento de se assinar o contrato. 

Neste sentido, deve a Secretaria competente, conforme o caso, retificar e 
indicar o indice que será utilizado nos casos de reajuste contratual, com finalidade de 
aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas e a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

A impugnante alega ainda, no item 4, que no edital licitatório não há 
cláusula prevendo a possibilidade de que empresas em recuperação judicial participem 
do presente certame. 

Declara que, como se constata no instrumento editalicio não permite que 
uma empresa em recuperação judicial participe do presente Pregão Presencial, que o 
edital deveria permitir nos casos da certidão estar com efeito de positiva, que a empresa 
apresente o plano de recuperação judicial devidamente aprovado e com o seu trâmite 
em julgado. 

Nesse sentido, a impugnante demanda a retificação do Edital Licitatório, 
para incluir a previsão de participação de empresa em recuperação judicial, desde que 
demonstrada sua qualificação econômico-financeira, através de plano de recuperação 
judicial homologado. 

Sobre a participação das empresas em processos licitatórios, denota-se 
que ela jamais foi proibida, uma vez que a suposta vedação de participação de 
empresas em recuperação judicial não tem qualquer amparo legal, conforme é possível 
verificar no artigo 31, da Lei Geral de Licitações e Contratos, tanto que no item 2.2 do 
edital licitatório, não há qualquer vedação nesse sentido. 
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0 Tribunal de Contas da União ratificou o entendimento de que é possível 
a participação de empresas em recuperação judicial em licitações, desde que 
amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente, evidenciando que a 
interessada está apta a participar de procedimento licitatório, nos termos do Acórdão n° 
1201/2020 - TCU - Plenário, vejamos: 

Licitação. 	Qualificação 	econômico-financeira. 	Exigência. 
Habilitação de licitante. Recuperação judicial. Admite-se a 
participação, em licitações, de empresas em recuperação judicial, 
desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial 
competente afirmando que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório. 
(Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo). 

Desse modo, opina pelo alinhamento do edital licitatório, nos termos do 
entendimento do TCU, para a inclusão do pedido de certidão emitida pela instância 
judicial competente, para que certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar do presente certame, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93. 

No que se refere ao item 5, a impugnante alega condição restritiva de 
participação, quanto às empresas que estão suspensas de licitar, nos termos do  art.  87, 
inciso Ill da Lei Federal n° 8.666/93. 

Defende que, a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar não é eficaz para além do órgão aplicador da sanção, que não se pode 
extrapolar a eficácia dessa sanção para toda a Administração Pública, tendo em vista a 
distinção estabelecida nas definições impostas na Lei Federal. 

Existem divergências a respeito da amplitude desta penalidade, há o 
entendimento de que a suspensão do direito de licitar não se aplica a todos os processos 
licitatórios, ou seja, de que essa suspensão é válida apenas para as licitações lançadas 
pelo órgão ou entidade que aplicou a penalidade. 

Quanto a condição restritiva mais protetiva, enfatizando o principio da 
unidade administrativa , o STJ possui consolidada jurisprudência na ampliação dos 
efeitos da sanção contida no inciso Ill, do artigo 87, da Lei de Licitação e Contatos, 
impedindo a participação e, consequentemente, da contratação qualquer empresa 
apenada nessas circunstâncias, vejamos: 

MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE APLICADA COM 
BASE NA LEI 8.666/93. DIVULGAÇÃO NO PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA GERENCIADO PELA CGU. DECADÊNCIA. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI EM TESE E/OU ATO 
CONCRETO. DANO INEXISTENTE. 1. 0 prazo decadencial 
conta-se a partir da data da ciência do ato impugnado, cabendo 
ao impetrado a responsabilidade processual de demonstrar a 
intempestividade. 2. A Controladoria Geral da União é parte 
legitima para figurar em mandado de segurança objetivando 
atacar a inclusão do nome da empresa no PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA, por ela administrado. 3. 0  writ  impugna ato 
concreto, oriundo do Ministro dirigente da CGU inexistindo 

0.Geral 

3 

Documento 
Elaborado 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DOURADOS 
Construindo uma nova historia 

violação de lei em tese. 4. Nos termos da jurisprudência desta 
Corte, a penalidade prevista no  art.  87, Ill, da Lei 8.666/93, 
suspendendo temporariamente os direitos da empresa em 
participar de licitações e contratar com a administração é de 
âmbito nacional. 5. Segurança denegada. 
(STJ - MS: 19657 DF 2013/0008046-9, Relator: Ministra ELIANA 
CALMON, Data de Julgamento: 14/08/2013, 51 - PRIMEIRA 
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2013) 

Entretanto, verifica-se recente entendimento do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul, em consonância ao posicionamento do Tribunal de 
Contas da União, de forma inequívoca, que a suspensão temporária prevista na Lei de 
Licitações, em vez de gerar consequências para toda a Administração Pública, deve ter 
seus efeitos adstritos somente ao órgão ou entidade que aplicou a sanção. É o que se 
observa: 

EMENTA - DENÚNCIA EFEITOS EXPANSIVOS DA 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM 
LICITAÇÃO PENALIDADEPREVISTA NO ARTIGO 87,  III,  DA 
LEI N.° 8.666/93 IMPEDIMENTO RESTRITO À PARTICIPAÇÃO 
EM CERTAMES PROMOVIDOSPELO PRÓPRIO ENTE 
PENALIZADOR MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO 
PROCEDÊNCIA. 1. A sanção prevista no inciso  III  do  art.  87, da 
Lei n.° 8.666/93, de suspensão temporária de participação em 
licitação, restringe-se à esfera da própria entidade sancionadora, 
não sendo permitido que seus efeitos jurídicos sejam estendidos 
atodos os órgãos da Administração Pública. 2. Procedência da 
denúncia, com os efeitos práticos de confirmar a decisão liminar 
e determinar que o órgão denunciado não inclua, em seus 
certames, cláusula impeditiva de participação em licitação, em 
razão de penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar, 
decorrente do  art.  87, inciso Ill, da Lei 8.666/1993, aplicada por 
órgão ou entidade diversa.ACORDÃO: Vista, relatada e discutida 
a matéria dos autos, na 1a Sessão Reservada Virtual do Tribunal 
Pleno, realizada de 5 a 8de abril de 2021, ACORDAM os 
Senhores Conselheiros, por unanimidade, nos termos do voto do 
Relator, em julgar procedente a denúncia, com os efeitos práticos 
de confirmar a decisão liminar e determinar que o órgão 
denunciado não inclua, em seus certames, cláusula impeditiva de 
participação em licitação, em razão de penalidade de suspensão 
do direito de licitar e contratar, decorrente do  art.  87, inciso Ill, da 
Lei 8.666/1993, aplicada por órgão ou entidade diversa; bem 
como, pela intimação do resultado do julgamento aos 
interessados, com base no artigo 50 da lei complementar n.° 
160/2012; e baixa do sigilo processual imposto.Campo Grande, 8 
de abril de 2021 Conselheiro Marcio Campos Monteiro Relator 

(TCE-MS -  DEN:  112932019 MS 2001158, Relator: MARCIO 
CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do 
TCE-MS n. 2803, de 26/04/2021) 
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Assim, em análise entre os diferentes entendimentos apresentados, a 
interpretação adotada pelo TCU, pelo TOE/MS e pela doutrina majoritária, a distinção 
feita pelo legislador entre os vocábulos Administração e Administração Pública, privilegia 
sobretudo o principio da proporcionalidade na dosimetria das sanções. 

Nesse sentido, opina pelo acolhimento do item impugnado, em alinhamento 
aos entendimentos dos TCU e TCE/MS, e adequação do edital licitatório nos termos da 
Lei Federal n° 8.666/93, de forma a sugerir uma clara gradação de gravidade na conduta 
punível. 

No que tange a participação em consórcio, impugnado no item 6, a 
requerente alega que o edital licitatório informa que aceitará a participação de Consórcio, 
porém deixa de informar condições indispensáveis para habilitação das empresas que 
pretendem participar do certame. 

Aponta que, não existem critérios de limite máximo de empresas na 
participação através de consórcios, que caso não exista uma limitação, todas as 
licitantes poderão se unir e assim eliminar a verdadeira concorrência, bem como oferecer 
o maior prego. 

Na forma da Lei de Licitações e Contratos, a participação de consórcio nas 
licitações está condicionado á existência de permissivo nesse sentido no edital licitatório, 
no presente certame, o instrumento trouxe no item 2.3 e seguintes, as condições 
necessárias para participação das empresas, nos termos do  art.  33 da Lei Federal n° 
8.666/93, assim não há que se falar de ausência de condições para participação do 
presente procedimento licitatório. 

Ao prever a admissibilidade de participação de consórcio, a Administração 
Pública tem como finalidade básica de oportunizar a ampliação da competitividade, deste 
modo não cabe à Administração fixar limitação relativas ao número de empresas que 
podem ou devem se unir para o fim de atender ás exigências impostas pelo edital. 

Neste sentido entende o TCU, que ao limitar o número máximo de licitantes 
integrantes de consórcio, sem a devida justificativa, incorre a Administração Pública em 
irregularidade, em estabelecer possível cláusula restritiva, vejamos: 

CONSORCIO — LIMITAÇÃO DO NUMERO MÁXIMO DE 
EMPRESAS INTEGRANTES — JUSTIFICATIVA PRÉVIA — 
NECESSIDADE — TCU. Trata-se de Representação que alega 
possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico para a 
contratação de serviços de manutenção rodoviária. A 
representante noticiou suposta restrição ao caráter competitivo 
do certame, consistente na limitação, sem justificativa, do número 
de empresas participantes dos consórcios. em afronta ao 
entendimento exarado pela Corte de Contas federal no Acórdão 
n° 718/2011, TCU — Plenário. Ao iniciar a análise da questão, o 
relator esclareceu que, "no que diz respeito à limitação do 
número de empresas a integrarem consórcios, de fato, este 
Tribunal tem entendimento no sentido de que, uma vez admitida 
a participação de consórcios em processo licitatório, a limitação a 
um número máximo de empresas integrastes deve ser  
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justificada". Com base nesse entendimento, o julgador 
considerou que a manifestação do pregoeiro em julgamento de 
impugnação feita administrativamente não atendeu a essa 
necessidade, uma vez que da justificativa apresentada "não se 
verificam os motivos que levaram à limitação ao número máximo 
de duas empresas na formação dos consórcios. Tem-se, apenas, 
o fundamento para possibilitar a participação de consórcios". 
Diante disso, concluiu que a entidade "incorreu em irregularidade 
ao não motivar, previamente ao lançamento do Pregão Eletrônico 
0049/17-22, as razões que a levaram a estabelecer a 
mencionada cláusula de caráter restritivo". Não obstante, o 
relator observou que não foi comprovado prejuízo 
competitividade ou à obtenção da proposta mais vantajosa, 
reputando suficiente dar ciência à jurisdicionada, no sentido de 
que "no caso de limitação ao número máximo de empresas 
integrantes de consórcio, a ausência de motivação prévia e 
consistente constitui afronta aos  arts.  3°, § 1°, inciso I, e 33 da 
Lei 8.666/93 c/c os  arts.  2° e 50 da Lei 9.784/99", manifestação 
acatada pelo Plenário. (Grifamos.) (TCU, Acórdão n° 745/2017 — 
Plenário). (TCU, Acórdão n° 745/2017 — Plenário) 

Portanto, não restam dúvidas quanto a possibilidade e critérios de 
admissibilidade de empresas consorciadas no presente certame, em virtude da 
constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso exigido no item 2.3.2, 
inciso I do edital, ser formalizado pelo licitante vencedor antes da celebração do contrato, 
desse modo, opina pela manutenção do item impugnado. 

No que se refere a, impossibilidade de facultar que a documentação seja 
em nome e cnpj da empresa matriz e filial, impugnado no item 7, sustenta o impugnante 
que o edital, ao dispor redação com o termo "preferencialmente", possibilita aos licitantes 
a escolha e existir documentação mista. 

Vejamos trecho do edital licitatório: 

Documentos matriz/filial. 
4.4.1. Os documentos apresentados deverão estar em nome 
da licitante responsável pelo Contrato/execução  com o número 
do CNPJ/MF e endereço respectivo. 
4.4.2. Se a licitante responsável pelo Contrato/execução for a 
matriz, preferencialmente, todos os documentos deverão estar em 
nome desta. A mesma regra aplica-se a filial. 
4.4.3. Os documentos que constarem expressamente que são 
válidos para todos os estabelecimentos, matriz e filiais, ou cuja 
validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. serão 
aceitos pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio independentemente 
da inscrição do CNPJ/MF da proponente, para efeito de 
julgamento. 
4.4.4. 0 CNPJ que constar na Proposta de Preços apresentada 
pela licitante será, obrigatoriamente, o mesmo a receber a Nota de 
Empenho e a emitir a Nota Fiscal e/ou Fatura correspondentes a 
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4.  

referida aquisição/serviços, bem como alvo da liquidação da 
despesa. 

Observa-se que o edital é claro ao dispor que os documentos 
apresentados deverão estar em nome da licitante responsável pelo contrato/execução, 
não deixando lacuna quanto à eventual faculdade de apresenta-los em nome e CNPJ de 
empresa diversa. 

No tocante á empresa matriz X empresa filial, sabe-se que são dois 
estabelecimentos de uma mesma empresa. A matriz seria o estabelecimento principal e 
as filiais são estabelecimentos subordinados. Portanto, compreende-se que matriz e filial 
são uma mesma pessoa jurídica. 

Sobre o tema, a Lei de Licitações não traz nenhuma referência sobre 
participação em licitações através da matriz ou filial. 

Naturalmente, é de se esperar que seja participado por aquela que irá 
realizar o contrato. Todavia, não há nenhum impedimento ou obrigação quanto á 
licitação ser realizada pela matriz ou pela filial. 

A fim de exemplificar, há alguns documentos que apenas são emitidos no 
CNPJ da empresa matriz, tais como Certidão da Receita Federal, contrato social, 
balanço, certidão negativa de falência e recuperação judicial. 

Tais documentos podem ser utilizados pela filial, mesmo que se encontrem 
no CNPJ da matriz. 

Assim, caso seja alterada a redação do subitem impugnado, estar-se-ia 
restringindo à competitividade do certame licitatório. 

É também o entendimento do Tribunal de Contas da União: 

"Destaca-se, ainda, que há certos tributos, especialmente em 
relação ao INSS e ao FGTS, cuja arrecadação pode ser feita de 
forma centralizada, abrangendo, portanto, matriz e filiais. Se assim 
o for, tais certidões, mesmo as apresentadas pelas filiais, são 
expedidas em nome da matriz, sem que nisto haja qualquer 
ilegalidade. [...] 
Pelo exposto, tanto a matriz, quanto à filial, podem participar 
de licitação e uma ou outra pode realizar o fornecimento, haja 
vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. Atente-se, todavia, 
para a regularidade fiscal da empresa que fornecerá o objeto do 
contrato, a fim de verificar a cumprimento dos requisitos de 
hahilitagA'n "(TCLJ AenrciAo n°1056/2008 — Plen6nc-)) 

Portanto, conclui-se que é possível que determinados documentos sejam 
apresentados com o CNPJ da matriz, ainda que em caso de participação da filial, 
opinando-se a manutenção do termo "preferencialmente". 

Relativamente a, impossibilidade de uma pessoa representar mais de uma 
licitante, item 8, sustenta o impugnante que o edital possibilita que uma pessoa possa 
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representar mais de um licitante, ferindo, mormente, os princípios que regem o 
procedimento licitatório. 

Vejamos trecho do edital: 

7.1.3. A licitante poderá vir representada por seu administrador ou 
por mandatário, sendo que somente será admitido o 
credenciamento de um único representante para cada licitante. 
7.1.4. Uma mesma pessoa poderá representar mais de uma 
empresa do mesmo grupo ou licitante diversa, desde que as 
propostas venham em envelopes separados e se refiram a itens 
ou lotes diferentes. 
7.1.5. Acaso o mesmo representante deseje apresentar proposta 
para um mesmo item ou lote, deverá optar em dar lances apenas 
para a empresa que sabe ter melhor proposta final, ficando as 
demais empresas representadas por ele declinadas dos 
lances e concorrerão apenas com a proposta inicial. 

Verifica-se que em nenhum momento foi possibilitado eventual 
favorecimento a realização de conluio entre os participantes. 

0 simples fato de duas empresas apresentarem o mesmo representante 
não constitui qualquer vicio ou irregularidade, tendo em vista que na etapa de lances, o 
representante deverá optar a apresentar lance a apenas uma das empresas, ficando as 
demais concorrendo apenas com a proposta inicial. 

0 entendimento não poderia ser outro, já que a Lei n. 10.520/02 não prevê 
a situação narrada como impeditiva para participar de licitações processadas pela 
modalidade pregão. 

Desse modo, opina pela manutenção do subitem impugnado, eis que o 
subitem 7.1.5 complementa a informação de que o represente somente poderá 
apresentar lances de uma das empresas representadas. 

Por fim, cabe ao setor competente, verificar e adequar, conforme o caso, o 
exposto nos itens abordados, visando o Principio da Eficiência, considerando que 
compete à Administração 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  

flint  o do todo o Y  pc)  t(-) , opina polo anolhimonto da progento impLionaçao, 
ante a tempestividade da mesma, e deferimento parcial dos pedidos que foram 
apresentados pela empresa EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LTDA, a fim de 
que seja realizada a adequação do edital licitatório nos seguintes itens: 

• Item 4 - opina pelo alinhamento do edital licitatório, nos 
termos do entendimento do TCU, para a inclusão do pedido de 
certidão emitida pela instância judicial competente, para que 
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certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar do presente certame; 

• Item 5 - opina pelo acolhimento do item impugnado, em 
alinhamento aos entendimentos dos TCU e TCE/MS, e 
adequação do edital licitatório nos termos da Lei Federal n° 
8.666/93, de forma a sugerir uma clara gradação de gravidade na 
conduta punível; 

Após o decurso do prazo da suspensão e retificação do edital, esta 
Procuradoria Especializada opina pelo prosseguimento do procedimento licitatório, com 
a realização da sessão pública no dia e hora, posteriormente, determinada pelo setor 
competente. 

É o parecer, salvo melhor juizo, que submeto a apreciação do Procurador-
Geral do Município para aprovação ou considerações posteriores. 

Dourados - MS, 24 de novembro de 2021. 

lb o Rodrigo, e  arias  Machado 
Procurador-Geral Adjunto do Município 

Aprovo o parecer em todos os seus termos para que surta seus efeitos 
jurídicos e legais. 

Encaminha-se ao Departamento de Licitação para prosseguimento do 
procedimento licitatório, evocando que a Secretaria de Administração detém poder 
discricionário de alterar o Edital, na medida de sua conveniência, oportunidade e 
discricionariedade. 

Dourados - MS, 24 de novembro de 2021 

Paulo Cesar Nunes  da  Si va  
Procurador-Geral do Município de Dourados 
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