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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 

Processo Administrativo 113/2022 

Processo Licitatório 093/2022 

Pregão Eletrônico 076/2022 

DAS PRELIMINARES: 

1. Trata-se da resposta ao pedido de impugnação ao edital de licitação, a ser realizado na modalidade 

pregão eletrônico, de número 076/2022, cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventual 

contratação de empresa especializada para recomposição e/ou reassentamento de pavimentos em 

pedra poliédrica, em paralelepípedos e pavimento em piso intertravado sextavado incluindo, se 

necessário, a recomposição de base e ou sub-base e demolição de pavimentação já existente.  

 

2. O pedido, foi interposto pela pessoa física CLAUDIO MORAES, brasileiro, empresário inscrito no 

CPF ***.***.***.** (conforme pedido anexo) e Identidade M ******* SSPMG (conforme pedido anexo), 

residente a Rua Geraldo Pinto de Souza nº *** (conforme pedido anexo) Bairro Rochedo em 

Conselheiro Lafaiete MG.  

 

DAS FORMALIDADES E TEMPESTIVIDADE: 

3. Em primeiro momento, é necessário observar se o pedido de impugnação foi apresentado na forma e 

prazo exigido no instrumento convocatório: 

18.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@carandaí.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da 

Prefeitura de Carandaí Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro Carandaí/MG - 

CEP 36280-000 Fone: (32) 3361-1177 Atendimento: 09:00 às 11:00 horas e 13:00 às 

17:00 horas, Departamento de Compras e Licitações. 

18.3 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

 

http://www.carandai.mg.gov.br/
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4. Dessa forma, considerando que o certame estava marcado para ocorrer no dia 10/10/2022, o pedido 

foi apresentado de forma TEMPESTIVA. 

 

DOS QUESTIONAMENTOS 

5. A pessoa física CLAUDIO MORAES, após explanação de suas razões, solicita: 

  

“Dentre alguns itens que constatei que não se faz lançado no edital, aqui solicito a 

inclusão das seguintes clausulas: 

_ Clausula exigindo que a empresa deverá fazer um deposito caução ou seguro 

garantia para a execução da obra. 

_ Deverá conter clausula onde se exija p balanço juntamente com os índices para 

verificação da situação financeira da empresa. 

_ Clausula que permita solicitação de demonstração da composição da planilha de 

custos da empresa em relação a obra, demonstrando que não há inexequibilidade no 

valor ora apresentado. 

_ Clausula onde se exige que a empresa possua ART com quantidade mínima que 

possa comprovar a realização dos serviços ora solicitados no edital.” 

 

6. Na sequência que os questionamentos foram apresentados, serão respondidos 

 

DA ANÁLISE 

 

7. Quanto ao primeiro ponto, em relação à exigência que a empresa deverá fazer um deposito caução 

ou seguro garantia para a execução da obra, vejamos, antes de analisar o mérito, cabe destacar que o 

presente processo licitatório trata-se de um Registro de Preços para futura e eventual contratação de 

empresa especializada, não havendo um quantitativo certo e definido a ser solicitado, tratando-se de 

estimativos que podem ou não a virem ser solicitados, considerando que o objeto refere-se a 

recomposição e/ou reassentamento de pontos já existentes ou que possam vir a surgir em virtude de 

desastres naturais como chuvas torrenciais e erosões, ou seja, imprevisíveis, tornando impossível 

mensurações exatas bem como configurando a impossibilidade de  um deposito caução ou seguro 

http://www.carandai.mg.gov.br/
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garantia sem que ofenda o principio da competitividade, pois notadamente afastaria o direito de 

competidores capazes de executar serviços de pequenos portes como podem ocorrer. 

 

8. Cabe ainda adentrar no mérito que, uma eventual execução de “grande porte” necessitaria de projetos, 

planilhas e previsões detalhas e precisas, sendo realizadas em novos processos licitatórios nas devidas 

modalidades correspondentes, sendo o objeto deste apenas recomposição e/ou reassentamento de 

pavimentos já existentes. 

 

9. Diante esse breve exposto, enxergo como NÃO possível a estipulação da clausula solicitada pelo 

impugnante. 

 

10. O segundo ponto questionado pelo impugnante diz respeito à exigência que o edital deverá conter 

clausula onde se exija o balanço juntamente com os índices para verificação da situação financeira da 

empresa. Em consulta ao Inciso I do Artigo 31 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 vejo que procede 

à alegação da empresa. 

 

11. Dando sequência, o terceiro ponto questionado pelo impugnante diz respeito a inserção de clausula 

que permita solicitação de demonstração da composição da planilha de custos da empresa em relação 

a obra, demonstrando que não há inexequibilidade no valor ora apresentado. Considerando o princípio 

da eficiência vejo que procede à alegação da empresa. 

 

12. Por fim, no quarto questionamento onde se exige que a empresa possua ART com quantidade mínima 

que possa comprovar a realização dos serviços ora solicitados no edital, vide o esclarecido no primeiro 

questionamento, enxergo como NÃO possível a estipulação da clausula solicitada pelo impugnante.   

 

DA CONCLUSÃO: 

 

13. Diante o exposto, entendo que o edital carece de alterações. As seguintes cláusulas a seguir passam 

a fazer parte integrante do Edital: 

http://www.carandai.mg.gov.br/
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11. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
(...) 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

 
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
 
1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 
2) sociedades limitadas (LTDA): 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123 - Lei das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de: Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
4) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante; 
 
5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 

b) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

http://www.carandai.mg.gov.br/
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         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 
 
SG = ____________________ATIVO TOTAL_____________________ 
              PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
LC = ATIVO CIRCULANTE 
        PASSIVO CIRCULANTE 
 
b.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 
 
   b.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos; 
  
   b.1.2) os índices LG, SG e LC deverão apresentar resultado maior ou igual 1 
 

b.2) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os 
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 
 

(...) 

 

19.16.1 – Em qualquer fase da licitação, o pregoeiro poderá solicitar a licitante classificada em primeiro 

lugar, demonstração da composição da planilha de custos da empresa em relação a obra, demonstrando 

que não há inexequibilidade no valor ora apresentado. 

 

14. Em virtudes dessas alterações, reabre-se o prazo inicialmente estabelecido em edital. Dessa forma, 

o processo ocorrerá em nova data: 

 
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h 00mim do dia 26/10/2022. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h 00min do dia 26/10/2022. 
 

 

Carandaí, 07 de outubro de 2022. 

 
Fabiano Miguel Tavares Campos 

Pregoeiro 

http://www.carandai.mg.gov.br/

