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Construindo urna nova historia 

PARECER N° 724/2021/PGM 

INTERESSADA SECRETARIA 

URBANOS 

MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

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, praças 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, "t 
facultado a qualquer pessoa, cidadão ou licitante, solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o edital do Pregão, se protocolizar o pedido até 2 (dois) dias Ateis 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 pratica 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 21/12/2021, 
tem-se por tempestiva a impugnação apresentada pela empresa EDUARDO CASSIO 
FERNANDES E CIA LTDA. 
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2. DA ANÁLISE 

A empresa EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LIDA, aponta que em 
análise 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° 602/2021, encaminhada pelo Departamento de 
Licitação para analise da impugnação, apontam que devem ser respondidos os item 05 ao 09 
impugnados pela empresa EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LTDA, por serem 
questões jurídicas de competência da Procuradoria Especializada, e os demais itens 
impugnados serão devidamente analisados e respondidos pelo setor competente da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos. 

2.1 — DA POSSIBILIDADE DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
PARTICIPAREM DO PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO SE ESTIVEREM COM 0 SEU 
PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO 

Em apertada síntese, a empresa impugnante apontou que para a participação de 
empresas que possuem certidão positiva de falência é necessário que estas apresentem o plano 
de recuperação judicial devidamente aprovado e homologado pelo Poder Judiciário, bem como 
certidão emitida pelo juizo comprovando sua viabilidade econômica financeira. 

Isto porque no edital em comento, previu-se apenas a exigência deste segundo 
quesito "certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada 
está apta economicamente e financeiramente a participar do procedimento licitatório", vide 

item 10.3.a do instrumento convocatório. 

Pois bem. 

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. 

Inclusive, o edital já retificado e publicado prevê a possibilidade da 
participaçact de empresas cm RecuperWie Judicial, desde que prccrichido certo requisito. 

A empresa ora impugnante requer que tais empresas apresentem, além da 
certidão emitida pela instância judicial certificando sua aptidão econômica e financeira, o 
plano de recuperação judicial homologado pelo juizo competente. 
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Para tanto, justificou apresentando o parecer emitido pela  Camara  Permanente 
de Licitações e Contratos Administrativos do Departamento de Consultoria da PGE/AGU no 
04/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU. 

Ocorre que o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no recente julgado do 
Acórdão 1.201/2020 — Plenário, entendeu que a simples demonstração de viabilidade 
econômica e financeira da empresa possibilita que as empresas em recuperação judicial 
participem do procedimento licitatório, nada prevendo acerca do requisito questionado pela 
impugnante. Vejamos: 

[..] é possível a participação de empresas em recuperação judicial em 
certames licitatórios, desde que demonstrada a viabilidade econômica e 
financeira da empresa. No entanto, não se trata de vedar a exigência editalicia 
da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, e sim a relativização 
durante a fase de julgamento, conforme o caso e as circunstâncias da fase do 
processo de recuperação judicial, cabendo a empresa em tal situação 
demonstrar sua viabilidade econômica. 

Ainda, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no julgado do AREsp 
309.867/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
26/06/2018, pontuou que: 

[...] 5. 0 escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do  art.  47, é 
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, 
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estimulo à atividade 
econômica. 

6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n.8.666/1993 e n. 
11.101/2005 leva A. conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada 
dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua função 
social e do estimulo à atividade econômica atendem também, em última 
análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da 
fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores. 

7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial 
deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial 
participar do certame, desde  clue  demonstre, na fase de habilitação, a sua 
viabilidade econômica. 

In casu, a certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique 
que a interessada esta apta economicamente e financeiramente a participar do procedimento 
licitatório, é hábil a demonstrar, na fase de habilitação, a viabilidade econômica e financeira 
da empresa licitante, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União: 
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TCU - ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 8271/2011- SEGUNDA CÂMARA. 1.5.1. 
dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espirito Santo 
que, em suas licitações, é possível a participação de empresa em recuperação 
judicial, desde aue amparada em certidão emitida pela instância judicial 
competente,  que certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 
8.666/93. 

0 fato de a empresa estar em recuperação judicial, não pode ser visto como um 
obstáculo para participar de licitação. Não é um fator decisivo acerca da capacidade 
econômico-financeira da licitante: seria, inclusive, contraditório que a Administração criasse 
impeditivos para a participação de empresas que estão se recuperando e que atendem os 
requisitos exigidos no Edital. 

Desse modo, opina pelo não acolhimento do item impugnado, em alinhamento 
aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Constas da União. 

2.2 — DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR 

O Impugnante 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. 

Pois bem. Conforme parecer jurídico emitido por esta Procuradoria Jurídica de 
n. 600/2021/PGM, opinou-se pelo acolhimento do item impugnado, recomendando-se alterar 
tanto no instrumento convocatório quanto no contrato as penalidades, especificamente a 
disposta no inciso  III  do  art.  87, Lei n. 8.666/93. 

Isto porque, o recente entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul, em consonância ao posicionamento do Tribunal de Contas da Unido, prevê 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. E 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 ik PARTICIPAÇÃO EM CERTAMES  
PROMO  VIDOSPELO PRÓPRIO ENTE PENALIZADOR MATÉRIA 
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO PROCEDÊNCIA. 1. A sanção 
prevista no inciso Ill 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, clausula 
impeditiva de participação em licitação, em razão 	alidade de 
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IV.  Peclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração,  conforme inciso IV do  
art.  87 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, e, 

V. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração e descredenciamento no SICAF ou no 
sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do  art.  
70 da Lei Federal n°  10.520/02. 

\ca3L-) 

suspensão do direito de licitar e contratar, decorrente do  art.  87, inciso  III,  
da Lei 8.666/1993, aplicada por órgão ou entidade diversa.ACÓRDÃO: 
Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na  la  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  III,  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 

(ICE-MS -  DEN:  112932019 MS 2001158, Relator: MARCIO CAMPOS 
MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 2803, de 
26/04/2021) 

Todavia, verifica-se que, por um lapso do núcleo competente, o edital e o 
contrato não foram alterados de forma completa, conforme se verifica nos seguintes trechos: 

"EDITAL - DAS PENALIDADES" 

Suspensão temporária de participação em licitação por prazo de não superior a 02 (dois) anos, 
nos termos do inciso Ill do  art.  8/ da Lei f-ederal n° 8.666/93 e alterações; 

"CONTRATO — DAS PENALIDADES E SANÇÕES" 

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E SANC6ES 

10.1. Com  fundamento na Lei Federal n°  8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas 
na Lei Federal n° 10.520/02, no caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do 
objeto desta licitação, sem prejuizos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situações 
devidamente justificadas e comprovadas. a Administração poderá aplicar a Contratada, garantia a 
ampla defesa e o contraditório, as seguintes penalidades. 

I. 	Advertência, por escrito; 

Multa  moratoria  de 0,33% (trinta e  tits  décimos por cento) por dia de atraso na execução. 
incidente sobre o valor total do CONTRATO, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-a a 
partir da data limite para prestação do serviço fixada neste CONTRATO ou após o prazo concedido 
para as substituições ou modificações devidas quando o objeto licitado estiver em desacordo com 
as especificações previstas; a partir do 10° (décimo) dia de atraso, configurar-se- 1 inexecução 
total ou parcial do CotirRArn, com as consequências dal advindas;  

lit 	Multa compensatória de: 

a. 3%  (tits  por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida do CONTRATO por 
ocorrência, ate o limite de 9% (nove por canto), em caso de inexecução parcial do CONTRATO: e 

b. 30% (trinta por cento) sobre o valor do CONITt410, em caso de inexecução total da obrioaçao 
assumiva. 

tuspensao temporária de participação em licitatzat
i
por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos 

ermos do inciso til do  art,  13 ( de Lei 1-ederat 8.bo 93 e alterações; 

V. 	limpedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública  e descredenciamento no SICAF 
ou no sistema de cadestramento de fornecedores, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos termos 
do  art.  7° da Lei Federal n° 10,520/02; e, 

vi. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme inciso 
IV do  art  87 da Lei Federal n' 8.666193 e alterações. 

1.‘ 
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Para sanar qualquer dúvida atinente a correta redação do instrumento 
convocatório e contratual, vejamos a letra da Lei n. 8.666/93:  

Art.  87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  

III  - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração,  por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública  enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que  sera  concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

De igual forma, a Lei n. 10.520/2002:  

Art.  7° Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e,  sera  descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do  art.  4o desta 
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

Nesse sentido, opina pelo acolhimento do item impugnado, em alinhamento aos 
entendimentos dos TCU e TCE/MS, e adequação do edital licitatório e do contrato nos termos 
da Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002. 

2.3 DA NECESSIDADE DE LIMITAR 0 NÚMERO DE EMPRESAS 

REUNIDAS EM CONSÓRCIO 

Outro ponto impugnado pela requerente é a necessidade de limitação do 
número de consorciadas na participação, alega que o edital licitatório informa que aceitará a 
participação de Consórcio, porém não limita o número de empresas que poderão compor um 
consórcio. 

Defende que, caso não exista uma limitação todas as licitantes poderão se unir e 

assim eliminar a verdadeira concorrência, bem como oferecer o maior preço, uma vez que não 
terão concorrentes. 
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Na forma da Lei de Licitações e Contratos, a participação de consórcio nas 
licitações está condicionada à 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. 

Ao prever a admissibilidade de participação de consórcio, a Administração 
Pública tem como finalidade básica de oportunizar a ampliação da competitividade, buscando 
por meio da licitação, a proposta mais vantajosa a ser contratada, visando o atendimento do 
interesse público e a economicidade, baseando-se em critério objetivo, fixado no edital e com 
ampla publicidade. 

Ressalte-se que a participação de consórcio permite a conjugação de recursos 
materiais, financeiros e humanos de cada um dos consorciados para o desenvolvimento de 
ações conjuntas, assegurando-se a eficiência e a economicidade. 

Neste sentido, o entendimento da Corte de Contas no Acórdão 1240/2008 — 
Plenário: 

"A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas 
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de 
esforços quando questões de alta complexidade e de relevante vulto impeçam 
a participação isolada de empresas com condições de sozinhas, atenderem 
todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em que a 
participação em consórcio ampliaria o leque de concorrentes." 

Insta salientar, que a limitação a um número máximo de integrantes para cada 
consórcio é uma decisão discricionária da Administração, após ponderar as peculiaridades e 
complexidade do objeto licitado. 

o que entende o Tribunal de Contas da União que assim decidiu: 

"15. A participação de consórcios de empresas em licitações públicas decorre 
da discricionariedade administrativa conferida pela Lei de Licitações, em seu 
artigo 33, determinando que, quando permitida a participação de empresas 
em consórcio, deverão ser observadas as disposições constantes da Lei. 

16. Considerando o disposto no  art.  33 da Lei 8.666/93, o Tribunal, 
acompanhado pela doutrina, entende que a decisão sobre a viabilidade de 
participação de consórcios em certames licitatórios insere-se na esfera do 
poder discricionário do gestor. 

17. Se a lei autoriza até mesmo a vedação à participação de consórcios, 
também pode a administração permitir a sua participação condicionada a um 
número máximo de empresas em cada consórcio, aplicando-se ao caso o 
entendimento manifesto no brocardo jurídico 'quem pode o mais, pode o 
menos'. Este argumento encontra respaldo, inclusive, no Acórdão 
1.297/2003-P: (...) 
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21. A limitação do número de empresas participantes do consórcio já foi 
analisada em outras oportunidades pelo Tribunal, como, por exemplo, no 
Acórdão 1.332/2006-P: (...) Sobre a questão em debate, o Tribunal 
reconheceu a possibilidade de limitação do número de empresas por 
consórcio nos Acórdãos n° 1.297/2003, 1.708/2003 e 1.404/2004, todos do 
Plenário. (Acórdão 718/2011-Plenário, TC-000.658/2011-1, Rel. Min. 
Valmir Campelo, Sessão de 23/03/2011)." 

Ademais, a disposição deste edital em permitir o consórcio visa justamente 
ampliação desta competição, diante dos potenciais interessados. Logo, não há razão da 
impugnante em suas alegações. 

2.4 DA IMPOSSIBILIDADE DE FACULTAR QUE A DOCUMENTAÇÃO 
SEJA EM NOME E CNPJ DA EMPRESA MATRIZ E FILIAL 

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  
sera.,  obrigatoriamente, o mesmo a receber a Nota de Empenho e a emitir a 
Nota Fiscal e/ou Fatura correspondentes a 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 à empresa matriz X empresa filial, sabe-se que são dois 
estabelecimentos de uma mesma empresa. A matriz seria o estabelecimento •ipci •  al  e as 
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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 à licitação ser realizada 
pela matriz ou pela filial. 

A fim de exemplificar, ha 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. 

também o entendimento do Tribunal de Contas da Unido: 

"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 
licitacio 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 habilitação."(TCU. Acórdão n° 3056/2008 — 
Plenário) 

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 
pela manutenção do item impugnado. 

2.5 DA IMPOSSIBILIDADE DE UMA PESSOA REPRESENTAR MAIS DE 

UMA LICITANTE 

Sustenta o impugnante que o edital possibilita que uma pessoa possa 

representar mais de um licitante, ferindo, mormente, os princípios que regem o procedimento 
licitatório. 
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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  Ewa  a empresa 
que sabe ter melhor proposta final, ficando as demais empresas 
representadas por ele declinadas dos lances e concorrerão apenas  COW  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 
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 

Diante de todo o exposto, opina pelo acolhimento da presente impugnação, ante 
a tempestividade da mesma, e deferimento parcial dos pedidos que foi apresentado pela 
empresa EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LTDA, a fim de que seja realizada a 
adequação do edital licitatório no seguinte item: 
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• 2.2 — DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR - 
opina pelo acolhimento do item impugnado, em alinhamento aos 
entendimentos dos TCU e TCE/MS, e adequação do edital 
licitatório e anexos nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e n° 
10.520/2002; 

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. 

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

Dourados - MS, 22 de dezembro de 2021.  

ID-rnArn 	q-ot.Aoayla 
asmin  Ay  a oy4na 

Assessora Jurídica 
Matricula n° 114771501-2 

'Carina  arques Costa 
Assessora Jurídica 

Matricula n° 114775411-1 

f 

fad  

/ , -,- 
Marcio FortiFortim

Proc 	or  do Município de Dourados 
Matricula n° 45841-1 

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, 22 de dezembro de 2021. 

P 	lo 's. unes a va 
Procurador-Geral do Município de Dourados 
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