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Processo nº 01.01.018502.00001829.2021. 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de logística com 

apoio estrutural, compreendendo: planejamento, organização, recursos humanos, serviços 

técnicos, logística de armazenagem, logística reversa e de transporte multimodal, 

disponibilização de veículos pesados, containers frigorificados, equipamentos de suporte, 

embarcações e demais artefatos, necessários para o escoamento, armazenagem e distribuição 

da produção rural, proveniente do Programa de Regionalização da Merenda Escolar-PREME. 

Impugnante: A V MARINHO TRANSPORTES EIRELI 

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 010/2021-CIL-ADS / Registro de Preços 

10/2021. 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

1. TEMPESTIVIDADE 

Preceituam o Art.87, §1º da Lei 13.303/2016 e Item 10.2 do Edital, que 

qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade da 

lei de regência, devendo protocolar o expediente até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a ocorrência do certame. 

Certo é que o certame do Pregão Presencial 010/2021-CIL-ADS / Registro de 

Preços 010/2021 tem data marcada para o dia 23/08/2021, às 09:00, na sede desta 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas — ADS. 

Em assim sendo, no que toca à tempestividade da impugnação, vejo que fora 

protocolada aos dias 13/08/2021, às 14:54, devendo, portanto, ser considerada 

tempestiva. 
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Aproveitando o ensejo, pontue-se que o texto de lei é claro e expresso quando 

outorga o prazo de 3 (três) dias úteis para a entidade julgadora responder aos quesitos aos 

questionamentos. 

2. RELATÓRIO 

Trata-se de Impugnação e Pedidos de Esclarecimentos ao Edital do Pregão 

Presencial n.º 010/2021—CIL-ADS, manejada por A V MARINHO TRANSPORTES EIRELI, 

trazendo, em síntese, os seguintes argumentos: 

a) Não houve divulgação do valor estimado para contratação, fato que, por si 

só, enseja subjetividade demasiada no julgamento dos documentos de 

habilitação, tornando impróprio o item 5.3.4. do Edital; 

b) Esclarecimentos acerca do trâmite adotado na licitação com base no item 

5.11 do instrumento convocatório; 

c) Impugna o item 6 do Edital, pois, supostamente, a apresentação de 

proposta de preços após iniciado o certame, mesmo que envelopes 

lacrados, fere os princípios basilares da licitação pois macula o caráter 

competitivo; 

d) Impugna a cláusula 6.6.18 do Edital dado o fato de não ter havido a 

divulgação do valor estimado para a contratação por parte da Empresa 

Pública; 

e) Impugna o item 7.3 do Edital afirmando que os lances verbais, sucessivos e 

de valores distintos decrescentes em relação à proposta de menor preço 

pode inviabilizar todo o certame, pois oportuniza aos licitantes ofertarem 

propostas inexequíveis; 

f) Impugna a visita técnica pois entende ser incompatível, vez que não prevê 

o acompanhamento dos demais licitantes; 

Ao final, pleiteia a impugnante: 1. Seja recebida a impugnação com efeito 

suspensivo dada a relevância dos itens questionados; 2. Que se façam as respectivas 
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modificações no Edital ora impugnado, devolvendo o prazo para a abertura do certame 

após a resolução das indagações expostas. 

É o relatório. Passo a decidir. 

Seguem abaixo os respectivos fundamentos nos quais se pautou este 

Presidente em sua atividade de convicção. 

3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA. ORÇAMENTO SIGILOSO E DISPONIBILIZADO APENAS APÓS A FASE DE 

LANCES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

Em sua peça de impugnação, requer a Impugnante que seja retirado o item 

5.3.4 do Edital, cláusula que dispõe que serão habilitadas as licitantes que apresentarem 

ILG menor do que 1, desde que atendam as demais exigências e comprovem possuir valor 

mínimo de patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado para contratação. 

A impugnação do item, no entender da Impugnante, encontra esteio no fato 

de esta Empresa Pública não ter divulgado o valor estimado para contratação, ensejando 

subjetividade no julgamento dos documentos de habilitação. 

Inicialmente cumpre ponderar que o item 5.3.4. do instrumento convocatório 

tem como condão assegurar que a empresa participante do procedimento licitatório 

apresenta capacidade econômica e financeira de manter o objeto exequível durante todo 

o prazo do contrato, bem como, em caso de falta contratual, possua condições de cumprir 

com as penalidades a ela impostas sem prejuízo da continuidade dos serviços. 

Ladeando o raciocínio aqui posto, vê-se ainda que a exigência está pautada em 

critérios objetivos, dados os respectivos cálculos e porcentagens expressamente dispostas 

no instrumento convocatório, de conhecimento e acesso público, e usualmente 

requisitadas em certames licitatórios no âmbito da Administração Pública. 

Os índices são importantes para refletir a boa situação contábil e patrimonial 

da empresa licitante que por ventura se sagre vencedora, assegurando assim à 
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Contratante, ao menos a princípio, a execução escorreita do contrato de acordo com as 

obrigações futuras assumidas a partir do encerramento do certame. 

Acerca da argumentação da impugnante quanto a não divulgação do valor 

estimado para contratação, cabe ressaltar que a jurisprudência recente do Tribunal de 

Contas da União caminha sedimentando o entendimento de que ao se tratar de pregão, a 

divulgação de preços de referência ou orçamento anteriormente ao encerramento da fase 

de lances pode prejudicar a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. 

Nesse sentido versa o Acórdão nº2080/2012 do Plenário da Corte de Contas 

da União: 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO. AQUISIÇÃO 

DE EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA 

DE ENSINO. SUSPOSTAS IRREGULARIDADES NO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA LICITAÇÃO DOS PREÇOS 

ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO E JUSTIFICATIVA PARA INDEFERIMENTO DO 

FORNECIMENTO DE CÓPIAS PELA ADMINISTRAÇÃO. INSUFICÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS. DIFICULDADE NO 

CÁLCULO DO FRETE PARA LOTE ESPECÍFICO DA LICITAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL. SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA 

PARCIAL. DEFERIMENTO DE VISTAS, COM RESSALVA AO CONTEÚDO DO 

ORÇAMENTO FORNECEDIDO PELO FNDE ATÉ A FASE DE LANCES. 

COMUNICAÇÕES. ARQUIVAMENTO. Em sede de licitação, na modalidade 

pregão, não se configura violação ao princípio da publicidade o resguardo do 

sigilo do orçamento estimado elaborado pela Administração até a fase de lances, 

sendo público o seu conteúdo após esse momento. 

O mesmo Acórdão foi rememorado na fundamentação do Acórdão 

nº903/20191 do Tribunal de Contas da União para notificar o Ministério da Saúde de que 

1 Na realização de pregões para compras de medicamentos e materiais hospitalares, a divulgação, nos editais, 
dos preços estimados pela administração não se mostra vantajosa, devendo ocorrer apenas após a fase de 
lances. Acórdão nº 2150/2015 - Plenário —TCU. 
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a divulgação dos preços de referência atenta contra a vantajosidade das propostas 

apresentadas no certame. 

A razão para a chancela do referido entendimento encontra amparo no fato 

de que a publicação prévia do orçamento estimado acaba ocasionando o famigerado efeito 

âncora, elevando o preço das propostas ao máximo possível do valor de referência da 

Administração, o que acaba por desbordar do interesse público pautado na eficiência. 

Diante do exposto, perfilado com o entendimento da Corte de Contas da União 

e com os princípios dispostos no Art.31 da Lei nº 13.303/20162, este Presidente não vê 

razão que assista ao Impugnante neste ponto, mantendo as disposições editalicias. 

4. DOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA INVERSÃO DE FASES. ITEM 5.11 DO 

EDITAL. 

Requer a empresa licitante esclarecimentos de como se darão os trabalhos e 

os trâmites procedimentais dispostas no Item.5.11 do instrumento convocatório, tendo 

em vista que todas as empresas participantes, antes da fase de lances, teriam sua 

documentação de habilitação analisada. 

A questão posta pela licitante percorre muito mais o caminho da interpretação 

sistemática e da cooperação do que da irresignação, como se verá adiante. 

Dispõe o Item 5.11 que "Se a licitante não atender às exigências de habilitação, 

o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor 

e decidirá sobre a sua aceitabilidade. Em caso positivo, examinará os documentos de 

habilitação, e assim sucessivamente, até a seleção de proposta que atenda aos requisitos 

de habilitação. 

Z Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia 
mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de 
vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo 
observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 
probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. (Vide Lei nº 14.002 
de 20201 
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Este Presidente esclarece desde já que todos os licitantes terão sua 

documentação analisada no momento da habilitação que se dará em momento anterior 

aos lances verbais, como perfeitamente disposto no edital. 

A redação da cláusula se refere ao final do certame, onde, em sede de revisão 

de documentos, em respeito ao princípio da autotutela, possa ser constatada alguma 

irregularidade na documentação apresentada. 

Nesse cenário, obrigatoriamente o Pregoeiro deverá proceder com a análise e 

revisão da documentação das empresas mais bem classificadas que passarão a ocupar a 

colocação da melhor classificada, em respeito ao Art57 da Lei nº13.303/20163. 

Esclareço ainda que o procedimento será pautado na publicidade e que todos 

os licitantes terão acesso aos documentos apresentados pelos demais, tornando o 

certamente transparente e alinhado com os princípios que regem a Administração Pública. 

5. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA A PUBLICIDADE. ORÇAMENTO QUE PODERÁ SER TORNADO PÚBLICO EM 

SEDE DE NEGOCIAÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

Utilizando do mesmo fundamento que utilizou para de insurgir contra os 

critérios para qualificação de capacidade econômico-financeira, afirma a Impugnante que 

o item 6.6.18 deve ser desconsiderado e afastado do instrumento convocatório, pois não 

houve a prévia divulgação do orçamento estimado para a contratação. 

Na mesma esteira do que já foi afirmado no tópico primeiro desta decisão, não 

há de se falar em ofensa a qualquer princípio que rege a matéria de licitações sob esse 

prisma. Explico. 

a Art. 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de 
julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha 
obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições 
mais vantajosas com quem o apresentou. 
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Pelo que se expõe, mantenho inalterada a disposição editalícia. 

6. DA FASE DE LANCES. ESTRITO CUMPRIMENTO LEGAL. INEXEQUIBILIDADE 

QUE PODERÁ SER ATESTADA IMEDIATAMENTE APÓS A FASE DE LANCES. ART.56 III 

E §2º DA LEI 13.303/2016. 

Em sua peça de impugnação a empresa guerreia a forma na qual será realizada 

a colheita de lances verbais, induzindo ao raciocínio que seria inadequado que os lances 

sejam verbais, sucessivos e de valores distintos e decrescentes, sob pena de permitir a 

oferta de preços inexequíveis. 

Sobre o dito argumento, entendo que não assiste razão alguma à Impugnante, 

muito porque o modus que consta do edital nada mais é do que o estrito cumprimento da 

Lei nº10.520/2002 e Art.52 da Lei nº13.303/2016. 

obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições 
mais vantajosas com quem o apresentou. jVide Lei nº 14.002, de 2020) 

§ 12 A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, 
quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento 
estimado. 

§ 32 Se depois de adotada a providência referida no § 12 deste artigo não for obtido valor igual ou inferior 
ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

' Art. 52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação 
puder ser parcelado, a combinação de ambos, observado o disposto no inciso Ill do art. 32 desta Lei. jVide 
Lei nº 14.002, de 2020) 

§ 12 No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou 
decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. 

§ 2º No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a 
hora designadas para que sejam divulgadas. 
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Os preços apresentados nas propostas de preços no bojo do certame devem 

representar os preços praticados no mercado de acordo com o seguimento de cada 

contratação, seja ela de bens ou serviços. 

Na mesma lógica se pauta o orçamento estimado da Administração Pública, 

sempre buscando a maior vantagem competitiva, considerando custos e benefícios, 

diretos e indiretos, bem como outros fatores de igual relevância no momento de sua 

elaboração, nos termos da diretriz imposta pelo Art.32, II da lei nº 13.303/20164. 

Dessa forma, se o preço praticado no mercado é a tônica tanto para a 

apresentação da proposta de preço por parte das licitantes, quanto para a elaboração do 

orçamento estimado, não há que se falar em surpresas ou ofensas à publicidade ou 

competitividade, ressaltando ainda que haverá a possibilidade de negociação no decorrer 

do certame, particularmente após o encerramento da fase de lances, possibilitando o 

cotejo de preços. 

Importante frisar que, como já mencionado, assente no Acórdão nº2080/2012 

do Plenário da Corte de Contas da União, o orçamento poderá ser divulgado no momento 

posterior à fase de lances, caso o menor lance ofertado não seja igual ou inferior ao 

orçamento estimado para a contratação, o que se dará para fins de negociação, em 

respeito ao Art.51, Vls e 57, §1º e 32 da Lei 13.303/20166. 

4 Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes: (Vide 
Lei nº 14.002 de 2020) 

II - busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista, 
considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive 
os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a 
outros fatores de igual relevância; 

s Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de fases: (Vide Lei nº 14.002, 
de.,202Q1 

VI - negociação; 

6 Art. 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de 
julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha 
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Quanto a afirmação de que o modo oportuniza a oferta de lances inexequíveis 

e que poderá retardar o certame de maneira excessiva, também não merece amparo 

jurídico ou fático. 

A uma, porque se o preço apresentado no decorrer do certame for 

manifestamente inexequível poderá ser desclassificado de plano, de acordo com o Art.56, 

Ill da Lei nº13.303/2016. 

A duas, porque o arcabouço legislativo que regulamenta e norteia as Empresas 

Públicas outorga instrumentos para averiguar a exequibilidade e efetividade do lance 

ofertado, o que poderá ser realizado por intermédio de diligências efetuadas pela Empresa 

Pública das mais diversas formas, como dispõe o Art.56, V e §2º da Lei nº13.303/20168. 

Tanto é verdade que, caso o Pregoeiro entenda que o preço ofertado se 

encontra em patamares muito abaixo do orçamento estimado, poderá realizar visita 

técnica para averiguação das situações e qualidades exigidas no edital, devidamente 

acompanhado do corpo técnico desta Empresa Pública, como dispõe o item 8 do 

instrumento convocatório. 

Nesta toada, portanto, mantenho inalterada a regras descrita no instrumento 

convocatório. 

s Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, 
promovendo-se a desclassificação daqueles que: (Vide Lei nº 14.002, de 2020) 

Ill - apresentem preços manifestamente inexequíveis; 

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de 
economia mista;. 

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligencias para aferir a 
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V 
do caput . 
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7. DA VISITA TÉCNICA. ACOMPANHAMENTO PELOS DEMAIS LICITANTES 

COMO COROLÁRIO LÓGICO DO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE. 

Traz aos autos a Impugnante que a forma como foi prevista a visita técnica se 

mostra incompatível, pois não permite que os demais licitantes acompanhem a etapa da 

licitação, medida que se impõe para garantir a legalidade do certame. 

Este Presidente informa que é direito inequívoco não só de qualquer licitante, 

mas de todo e qualquer cidadão, acompanhar a visita técnica, se de fato for realizada. 

Logo, não há motivo para o inconformismo da empresa. 

De mais a mais, é de praxe que, caso realizada a visita técnica, a equipe técnica 

elabore um laudo descritivo de todas as situações verificadas, com registros fotográficos e 

demais documentos de modo a garantir a publicidade e incolumidade do certame, o que 

deve compor os autos e que poderá ser utilizado para amparar qualquer razão recursal em 

momento posterior. 

Desse modo, entendo que não há objeto a ser analisado que seja capaz de 

afastar a disposição editalícia. 

8. DISPOSITIVO 

Forte nas razões expostas na presente resposta, feitos os esclarecimentos que 

cabem conforme suscitado pela Impugnante, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL formulada pela empresa A V MARINHO TRANSPORTES EIRELI, mantendo 

inalterados todos os termos do Edi - •o Pregã,;,:sencial nº 010/2021 — CIL-ADS / 

Registro de Preços 010/2021. 

Presidente da Comis 
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