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HISTÓRICO 

Nobres servidores da Comissão de Licitações 

Ao respeitosamente cumprimenta-los, CONSIDERANDO o disposto nas impugnações e 

questionamentos referentes ao Processo de Licitação n° 252/2021 e o disposto nos pareceres da 

Procuradoria Geral do Município (Parecer Jurídico n° 722/2021: Pedido de Esclarecimento da 

empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; e Parecer jurídico n° 723/2021: 

Impugnação da empresa COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), enviados por e  mail,  

conforme anexo, que remete â esta Secretaria as decisões referentes â qualificação econômico-

financeira para decisão de critérios. 

CONSIDERANDO que os  indices  econômicos indicados na Lei 8.666/93, notadamente no 

artigo 31, §§ 1° e 5°, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômico-

financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato 

CONSIDERANDO que, valendo-se de sua discricionariedade, a Administração Pública almeja 

que empresas sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, possam vir a participar e 

vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, não apresentem capacidade para 

concluir o objeto da obrigação. Portanto, a exigência dos  indices  tem sua importância e relevância, se 

avaliada sob a luz da capacidade econômico-financeira da empresa de suportar eventuais atrasos no 

pagamento, bem como demais intercorrências como as enfrentadas neste período de pandemia que 

nos assola. 

CONSIDERANDO que tais critérios já foram objeto de estudo por parte do departamento 

competente para a elaboração do edital em comento, bem como devidamente revisado pelos doutos 

procuradores de nosso Município. 

CONSIDERANDO ainda que o poder discricionário de alterar o edital é da Secretaria Municipal de 

Administração, contudo, atendendo A Vossa solicitação e o disposto nos referidos pareceres, tem a 

presente Comunicação Interna o escopo de apresentar o posicionamento deste gestor, no que 
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tange à norma editalicia para a qualificação econômico-financeira das licitantes e consórcio de 

licitantes interessadas no certame em comento, em detrimento aos riscos da presente contratação. 

Desta feita, segue nosso posicionamento os respectivos pareceres: 

• Quanto ao disposto no Parecer Jurídico n° 722/2021: Pedido de Esclarecimento da 

empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: 

Da conclusão do Parecer extrai-se, que restou acolhida a devida adequação no item 2.3 do edital que 

trata dos consórcios, o que desde já deixo claro que acato o parecer: 

". Item "3" - opina pela adequação do edital licitatório no item 2.3, para o alinhamento ao disposto no 

artigo 33, inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93, no que se refere à qualificação econômico-financeira, 

dos consórcios participantes, observando o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção 

de sua  respective  participação. 

• Opina pelo encaminhamento dos pedidos à Secretaria requerente, para análise e identificação dos 

critérios de qualificação econômico-financeira a serem exigidos, conforme o caso, considerando a 

prestação dos serviços e os riscos da contratação." 

Há que se destacar que o processo em tela está adstrito a todas as normas pertinentes e as elencadas 

nos autos, desta feita, mesmo que não estivesse expresso no edital, a norma seria válida. Portanto, 

pecando pelo excesso, que seja incluso o conteúdo disposto no artigo 33, inciso Ill, da Lei Federal n° 

8.666/93, que prega (grifo nosso):  

Art.  33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em 

consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

Ill - apresentação dos documentos exigidos nos  arts.  28 a 31 desta Lei por 

parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação 

técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito 

de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a 

Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% 

(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível 

octo an rein c im o  para  on e o noS ion cOm rosto.r,, 	,s& I,a total a ad.>, pod 

micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

.AV.Marcelino Pires, 3930, Jd, Caramuru, Piso L,,iperior do Terminal Rodoviário Renato Lemes Soare 
79.830.000 — Dourados MS. Fones: 3424-8516  

E-mail  — semsurgdourados.ms.gov.br  -  Site  - www.dourados.ms.gov.br  



2.3. 12G; participoy3c, di siasiÓrciio do C2171pfCrOa0. 

2.3.1. Será permitida a participação de entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, 

condicionada ao cumprimento do previsto na Lei Federal n° 8.666/93 e das condições abaixo 

elencadas, sem prejuízo de outras existentes no edital e seus anexos: 
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Para o item em tela, objeto do parecer jurídico, segue sugestão de texto a ser formulado por esta 

competente comissão, por prerrogativa de função: 

#. Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências de qualificação econômico-financeira, na 

proporção de sua respectiva participação, salvo, se for o caso, a comprovação de patrimônio liquido  minim,  que 

poderá ser atendida pelo somatório dos valores de cada consorciado. 

#.1 - Em se tratando de consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos 

valores de patrimônio liquido exigidos para o licitante individual, admitindo-se,  poi-6m, o somatório 

dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação na constituição do 

consórcio, calculado pela seguinte fórmula:  

PLC= PLC x PartC  

Onde:  

PLC  = Patrimônio liquido do consorciado, considerado na soma do patrimônio liquido do 

Consórcio;  

PLC  = Patrimônio liquido do consorciado; 

PartC = Participação do consorciado no consórcio. 

#.2 — Deverá haver a demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos  indices  contábeis 

definidos neste Edital. 

# 3 —0 acréscimo previsto no item anterior não será aplicável aos consórcios compostos, em sua 

totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte. 

#.4 — Justifica-se o acréscimo de 30% diante da obrigatoriedade da Administração Pública em 

atender, especialmente o principio constitucional da seleção da proposta mais vantajosa bem como 

da legalidade, da probidade administrativa, e dos que lhes são correlatos. 

Sanada a solicitação, ainda na ceara das regras editalicias para o consórcio de empresas, segue 

sugestão de textos complementares a serem inclusos no Item 2.3, para apreciação e adequações a 

quem de direito atribui a competência, se assim entender necessário, pois tratam apenas de 

esclarecimentos aos itens existentes/complementação. 

Assim, segue abaixo transcrito o item 2.3 com as sugestões em negrito: 
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I. Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um 

consórcio ou isoladamente; 

II. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 

licitação quanto na de execução do contrato; 

Liderança obrigatoriamente à empresa brasileira, no consórcio de empresas brasileiras e 

estrangeiras; 

IV. Obrigatoriedade de constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato nos termos 

do compromisso subscrito pelos consorciados. 

2.3.2. Para fins de habilitação, além dos demais documentos de habilitação, os Consórcios deverão 

apresentar os seguintes documentos: 

I. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 

consorciados e assinalando as proporções de participação de cada um deles no consorcio e na 

execução do objeto licitado, contendo clausulas de solidariedade bem como prazo do consórcio 

com possibilidade de prorrogação, sem prejuízo das demais cláusulas, nos termos do artigo 33, 

§2° da Lei 8.666/1993. 

Indicação da empresa líder do consórcio que deverá: 

a. Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações perante o Contratante, podendo, 

inclusive, assumir obrigações pelas demais, sem prejuízo da responsabilidade solidária de todas as 

consorciadas; 

b. Responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e administrativos, com 

poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e dar quitação, tanto para fins desta 

licitação, quanto na execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos 

consorciados; 

c. Ter poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente pelo 

consórcio; 

d. Ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases desta licitação, podendo 

inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar todos os atos necessários visando 

perfeita execução de seu objeto até a sua conclusão. 

Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, por parte de cada consorciado, 

admitindo-se quanto aos atestados ou certidões de qualificação técnica previstos no subitem "10.2.1." 

do edital, o somatório dos quantitativos de cada consorciado. 

2.3.3. A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e 

o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem "2.3.2." do edital, nos termos 

do artigo 33, §2° da Lei 8.666/1993. 

2.3.4. Nenhuma licitante poderá participar de mais de um consórcio, restrição que compreende 

igualmente suas controladas, controladoras, coligadas ou subsidiárias. 

2.3.4.1. Não  sett  admitida a participação de empresas pertencentes a um mesmo grupo 

econômico em consórcios distintos. 
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Dourados  
Web Mail  

Departamento Financeiro SEMSUR <financeiro.semsur@dourados.ms.gov.br> 

Pareceres Jurídicos- PP n° 01/2021. 
3 mensagens 

Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 	 22 de dezembro de 2021 11:00 
Para: Engenharia Semsur <engenharia.semsur@dourados.ms.gov.br>, Departamento Financeiro SEMSUR 
<financeiro.semsur@dourados.ms.gov.br> 

Bom dia, 

Encaminha-se Pareceres jurídicos referentes As impugnações e pedidos de esclarecimento, conforme listado abaixo: 

- Parecer Jurídico n° 722/2021: Pedido de Esclarecimento da empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA; 
- Parecer jurídico n°723/2021: Impugnação da empresa COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI; 
- Parecer jurídico n°724/2021: Impugnação da empresa EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LTDA. 

De acordo aos Pareceres Jurídicos n° 722/2021 e n° 723/2021, fica remete-se A Secretaria interessada as decisões 
referentes A qualificação econômico-financeira para decisão de critérios. 
Também, envia-se, para ciência, o Parecer n°724/2021, adequação sobre a suspensão de licitar. 

At.te, 
Comissão de Licitação. 

3 anexos 

PARECER N°723-21 PP N°01-21.pdf 
1651K 

PARECER N°722-21 PP N°01-21.pdf 
2294K 

iIj PARECER N°724-21 PP N°01-21.pdf 
4879K 

Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 	 12 de janeiro de 2022 08:05 
Para: Departamento Financeiro SEMSUR <financeiro.semsur@dourados.ms.gov.br>, Engenharia Semsur 
<engenharia.semsur@dourados.ms.gov.br> 

Bom dia, 

Reiterando o envio de pareceres para decisão e possível adequação do edital. Informamos que devemos enviar as 
respostas As empresas que serão enviadas somente depois da decisão da Secretaria requerente. 

At.te, 
Comissão de Licitação. 
[Texto das mensagens anteriores ocultol 

3 anexos 

--.) PARECER N°723-21 PP N°01-21.pdf 
1651K 

.4.•1 PARECER N°722-21 PP N°01-21.pdf 
"1  2294K 

PARECER N°724-21 PP N°01-21.pdf 
"' 4879K 

 

  

Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 	 18 de janeiro de PU Ï10: 
Para: Departamento Financeiro SEMSUR <financeiro.semsur@dourados.ms.gov.br>, Engenharia Semsur 
<engenharia.semsur@dourados.nns.gov.br> 
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