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ASSUNTO: Trata o presente expediente de pedido de Impugnação ao Edital da  

Concorrência Pública nº 55/2013, recebido pela Comissão Especial de 

Licitação em 18/06/2013, que visa a concessão administrativa para a 

implantação, operação, gerenciamento e manutenção das Unidades de 

Atendimento Integrado (UAI), em municípios de Minas Gerais, apresentada 

pelo SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 

07.917.303/0001-12, sob a qual passamos a nos posicionar no prazo.  

 

I – DOS FATOS 

 

Nos termos do artigo 41, § 2º da lei 8.666/93 e item 10.4 do edital de 

concorrência nº 55/2013 a licitante SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA., qualificada nos autos do processo, propôs, 

tempestivamente, impugnação ao instrumento convocatório acima 

referenciado, que tem por objeto CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A 

IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS 

UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI), EM MUNICÍPIOS DE 

MINAS GERAIS, contemplando, em síntese, as seguintes considerações: 

 

 

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

  

1 – Da ausência de clara definição do objeto licitado 

Contrapõe a impugnante da ausência de especificação dos serviços que 

comporão o atendimento ao cidadão, sob a alegação de que somente com o 

adequado delineamento desses serviços é que haverá a possibilidade de 
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comparação das propostas de modo objetivo e será possível elaborar a 

proposta comercial, sendo que a falta dessas informações afronta ao disposto 

no art. 40, I, da Lei n. 8666/93. Argumentam também que a diretriz a ser 

utilizada pelo potencial licitante no que tange ao imóvel influência diretamente 

no VPA, não sendo possível a análise objetiva das propostas quando as 

premissas utilizadas forem diferentes, contrariando o princípio da razoabilidade, 

e que inviabiliza a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

2 – Da ineficácia da garantia de demanda 

Discorda a impugnante quanto o percentual da garantia de demanda previsto 

no edital, argumentando que há uma má alocação do risco de demanda pelo 

Poder Concedente. 

 

3 – Da indefinição quantos aos critérios de qualificação técnica  

Ao insurgir-se contra suposta indefinição dos critérios editalícios de aferição de 

qualificação técnica, a impugnante sustenta, em síntese: (i) que o edital não 

indica a necessidade do registro dos atestados nas entidades competentes, 

muito embora se trate de exigência legal (art. 30, §1º da Lei nº. 8666/93); (ii) 

que a questão foi objeto de questionamento a esta Comissão Especial de 

Licitação, mas a resposta limitou-se a transcrever a disposição do subitem 

15.4.2 do edital e não sanou a dúvida. 

 

4 – Da gestão do sistema de senhas e atendimentos no âmbito das UAI  

Argui a impugnante que o fato de a Concessionária assumir o risco de pane do 

sistema de gestão de atendimento é excessivo visto que o Poder Concedente 

será o responsável pelo fornecimento do sistema. Alega também que o controle 

do sistema de atendimento deve ficar a cargo do privado, pois sem esse 

controle inviabiliza-se o gerenciamento das unidades, e limita o fornecimento 

de senha e, com isso a capacidade operacional da Unidade, acarretando mais 

risco a concessionária.  
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5 – Da repartição de riscos entre as partes contratantes  

Discorda a impugnante quanto ao disposto no item 3.1 do Anexo V em relação 

a imputação exclusiva e integral para a CONCESSIONÁRIA por todos os 

demais riscos relacionados a presente CONCESSÃO.  

 

6 – Dos critérios para estipulação do valor contratual  

A impugnante discorda do critério de menor preço para escolha do vencedor da 

licitação, vez que o VPA (Valor Padrão por Atendimento) Teto, de R$13,05 

(treze reais e cinco centavos), é o mesmo utilizado na contratação anterior de 

outras unidades, ocorrida em 23/12/2010, ou seja, para unidades já em 

funcionamento, e questiona como esse valor pode ser usado nas novas 

contratações se, ainda, não foram sequer indicados os órgãos que vão compor 

a unidade de atendimento.     

 

7 – Dos critérios para definição da sede da concessionária  

Trata-se de impugnação ao subitem 22.2.1 do Edital, ao fundamento de ofensa 

ao art.3º, Lei 8.666/93, especificamente ao princípio da estrita vinculação ao 

instrumento convocatório, vez que, no entendimento da impugnante, a 

Comissão modificou a regra originalmente prevista no edital, ao determinar que 

o Poder Concedente definirá o local da sede da Concessionária, alegando que 

esse procedimento dificultará, sobremaneira, o dimensionamento e a 

mensuração dos preços para a proposta. 

 

 

III – DA APRECIAÇÃO 

 

1 – Em que pese às alegações da impugnante, o objeto do certame é claro e 

inequívoco: a realização de atendimentos ao cidadão. Não resta razão ao 

impugnado ao argumentar que a indeterminação editalícia dos órgãos 

parceiros torna o objeto indefinido. Pelo contrário, todas as condições e 

características da prestação do serviço objeto do contrato estão 

inequivocamente descritas, independentemente dos parceiros que estão ou 

estarão presentes nas Unidades. Ainda, não considera o impugnante o fato de 
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que o EDITAL e seus ANEXOS estabelecem os mecanismos de alocação de 

risco de demanda, ou seja, que o governo projetou a demanda esperada por 

atendimento e se comprometeu, dentro dos limites estabelecidos, a garantir 

que valores referentes a um patamar mínimo de atendimentos sejam 

efetivamente pago à Concessionária vencedora da presente licitação.  

Ainda, o ANEXO IV - Sistema de Implantação Gerenciamento Gestão 

Manutenção e Operação das UAIs - SIGGMO, do Edital, transcreve no item 

11.2.1 que cada unidade a ser implantada manterá o mesmo pacote de 

serviços já disponíveis no município pela UAI, ou na unidade de referência para 

as unidades instaladas na capital. Dessa forma, observa-se que não há 

ausência de clara definição do objeto licitado, vez que estipula que serão os 

serviços já disponíveis. Ademais, a licitante poderia ter solicitado a realização 

de visita técnica, conforme previsão no item 9 do edital e tinha como objetivo 

permitir que os proponentes interessados visitassem às áreas destinadas à 

execução do OBJETO da CONCESSÃO e suas dependências, para a 

verificação das condições locais, em uma das UAI definidas pela SEPLAG. Se 

a licitante não tem o conhecimento e tinha interesse de observar todos os 

serviços ocorridos na unidade do lote de interesse, ou ainda em todas as 

unidades dos três lotes, a mesma poderia ter se utilizado de tal prerrogativa e 

solicitado a realização da visita. Ressalta-se que os licitantes tinham 35 dias 

como prazo de realização de visitas, abrangendo o período do dia 14/05/2013 a 

19/06/2013. Portanto, para fins de composição da proposta comercial, observa-

se que o edital previu mecanismos que pudessem servir como subsídio à sua 

elaboração, cabendo aquela licitante utilizá-los quando considerasse que não 

tinham informações suficientes sobre a execução do objeto da concessão. 

Ademais, salienta-se que no processo licitatório, disponível para vistas dos 

licitantes, consta um diagnóstico da situação atual da UAI, que permite um 

dimensionamento do funcionamento dos serviços atuais. Ainda, estabelece o 

item 14.3 que, para a elaboração da proposta comercial, o proponente poderá 

utilizar projeções próprias relativas à evolução da demanda, estudos próprios 

de viabilidade e demais levantamentos que julgar necessários, bem como os 

estudos anexos ao Edital. Então, confere-se que o Edital oferece aos licitantes 
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uma projeção de demanda que poderá ser utilizada para fins da elaboração de 

suas propostas, evidenciando as premissas utilizadas no cálculo, 

principalmente naqueles municípios ainda não atendidos por uma UAI.  

 

Nota-se que o item 11.2.2 do Anexo IV prevê que o PODER CONCEDENTE 

garantirá a transição conforme o item 11.2.1 ficando novos serviços a critério 

da sua disponibilidade, necessidade e interesse, sendo que tal ocorrência 

poderá ensejar reequilíbrio econômico financeiro, nos termos do item 2 do 

ANEXO V - Sistema de Reequilíbrio Econômico-Financeiro. 

 

Ademais, o Edital de Concorrência nº 055/2013 estabelece inequivocamente o 

conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o complexo 

serviço objeto da licitação. Trata-se, conforme estabelecido nos documentos 

licitatórios, de uma contratação para prestação de serviços aos cidadãos, e não 

de disponibilização de prédio público. Assim é que se é indiferente em relação 

às distintas estratégias comerciais dos licitantes, focando a competição no 

objetivo critério do preço por atendimento. Em outras palavras, importa à 

administração a melhor proposta para realização dos atendimentos, na forma 

prevista no Edital. Limitar estratégias comerciais seria impor limites indevidos 

às propostos e consequentemente reduzir a competitividade do certame. 

 

Tratou a administração de construir precauções para garantir a continuidade 

dos serviços após o fim do contrato, entretanto buscou garantir a 

competitividade não gerando obrigações excessivas aos licitantes.  

 

Diferentemente do que argui a impugnante, não se institui variantes múltiplos 

para comparação das propostas. Antes pelo contrário, independentemente da 

diretriz a ser utilizada pelo potencial licitante no que tange ao imóvel, a 

comparação entre propostas ainda será realizada pelo valor padrão por 

atendimento.  
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Portanto, é sem razão o impugnante ao considerar que as estratégias de 

locação ou aquisição dos imóveis tornam as propostas incomparáveis. 

 

2 – O Edital de Concorrência nº 055/2013 estabelece os limites e alcances do 

mecanismo de alocação e compartilhamento dos riscos de demanda. O 

ANEXO III - Pagamento da Concessionária e Sistemas de Incentivos - PACS, 

em seu item 2.1.4, estabelece: 

2.1.4. A PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR remunera 
a CONCESSIONÁRIA, caso o número real de 
ATENDIMENTOS de todas as UAI seja, em qualquer 
ano da CONCESSÃO, inferior a 70% (setenta por 
cento) da DEMANDA PROJETADA TOTAL ou da 
DEMANDA AJUSTADA. Destaca-se que: 

a. Caso o número real total de ATENDIMENTOS seja 
igual ou superior a 70% (setenta por cento) da DEMANDA 
PROJETADA TOTAL ou da DEMANDA AJUSTADA, 
conforme for o caso, a PARCELA ANUAL 
COMPLEMENTAR será igual a zero. (destacamos). 

 

O Edital de Concorrência nº 055/2013, define, portanto, com clareza, que a 

demanda em relação a qual se garante 70%, por meio da PARCELA ANUAL 

COMPLEMENTAR, é a DEMANDA PROJETADA TOTAL e não a demanda 

apresentada individualmente para cada município.  Também resta 

inquestionável o fato que a PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR é devida em 

função da DEMANDA PROJETADA TOTAL apresentada pelo licitante em sua 

PROPOSTA COMERCIAL, no qual o mesmo poderá utilizar-se da projeção de 

demanda total prevista no ANEXO III - Pagamento da Concessionária e 

Sistemas de Incentivos – PACS, e de demais informações auxiliares previstas 

no ANEXO VIII - Plano de Negócios de Referência, conforme disposto no item 

14.3 e seguintes, do EDITAL: 

14.3. Para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, o 
PROPONENTE poderá utilizar projeções próprias 
relativas à evolução da demanda, estudos próprios de 
viabilidade e demais levantamentos que julgar 
necessários, bem como os estudos anexos ao EDITAL. 
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14.3.1. A realização de projeções e estudos próprios de 
viabilidade descritos no item 14.3 ocorrerão à conta e 
risco de cada PROPONENTE, não ensejando hipótese de 
reequilíbrio econômico-financeiro ao CONTRATO. 

 

Por fim, cumpre ressaltar que há uma definição clara e inequívoca quanto ao 

momento a partir do qual a PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR é devida, 

qual seja, 12 meses após a entrada em funcionamento da última Unidade. 

Desta forma, não resta qualquer razão ao impugnante ao arguir ineficácia do 

sistema de alocação de riscos e falta de definição de critérios objetivos para a 

elaboração de propostas. 

 

3 – Como bem colocado e transcrito pelo próprio impugnante, a Lei nº 8.666/93 

estatui, em seu art. 30: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a: 

[...] 

II - comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do 

pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

[...] 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II 

do "caput" deste artigo, no caso das licitações 

pertinentes a obras e serviços, será feita por 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes, limitadas as 
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exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994). 

Como visto, a comprovação da qualificação técnica dos itens de aptidão 

mencionados no inciso II e correspondentes aos documentos de 1 a 4 do 

subitem 15.4.1 do edital segue o regramento supratranscrito da lei geral de 

licitações. Suas disposições devem, necessariamente, ser observadas quando 

da elaboração e interpretação do edital. E para que isso ocorra não é 

necessária a transcrição do texto da lei no edital. 

Este posicionamento é partilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se notou no julgamento do REsp 324498 / SC: 

RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - LICITAÇÃO - ARTIGO 30, II, § 1º 

DA LEI N. 8.666/93 - CERTIFICAÇÃO DOS 

ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - 

AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CREA - VIOLAÇÃO 

À LEI DE LICITAÇÃO. 

 

O artigo 30, inciso II, § 1º da Lei de Licitações, 

determina a comprovação de aptidão técnica, no 

caso de licitações pertinentes a obras e serviços, por 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente certificados pela 

entidade profissional competente. In casu, porém, a 

empresa recorrida foi excluída de processo 

licitatório, na fase de habilitação, por não ter 

registrado no CREA o atestado, fornecido por 

pessoa jurídica de direito privado, que 

comprovava a execução de estrutura metálica com 

vão livre superior a vinte metros, conforme 

determinava o Instrumento Editalício.  
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É certo que o edital pode estabelecer exigências que 

particularizem as diretrizes elencadas pela lei, para 

que seja realmente aferida a capacidade técnica e 

operacional das empresas candidatas à execução 

da obra ou serviço. Não se pode, todavia, admitir a 

faculdade de excluir disposições legais que têm por 

finalidade justamente a garantia das informações 

apresentadas pelas licitantes por órgão oficial. 

A presunção de autenticidade de documento 

fornecido por empresa particular é meramente iuris 

tantum e cede em face de lei que determina a 

certificação por entidade profissional, com status de 

representante da categoria e, portanto, em 

condições de aferir questões alusivas à capacitação 

técnica. 

Recurso especial provido. 

Ante o exposto, reafirma-se o critério consolidado no item 15.4.2 do edital e no 

art. 30, §1º, da Lei nº. 8.666/93. 

 

4 – Em que pese às alegações da impugnante, o Edital transcreve claramente, 

no seu Anexo V, os riscos assumidos pelo Poder Concedente e pela 

Concessionária na prestação de serviço. 

 

Dentro os riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que 

poderão ensejar reequilíbrio econômico-financeiro, temos no item 2.1.12 do 

ANEXO V - Sistema de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, o descumprimento 

pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações contratuais ou 

regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de 

prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos no CONTRATO e/ou na 

legislação vigente.  



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 055/2013 

 

 
PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

 

Dessa forma, alude o ANEXO III - Pagamento da Concessionária e Sistemas 

de Incentivos – PACS, que na ocorrência de eventual PANE DO SISTEMA DE 

ATENDIMENTO, o limite de tolerância para o Tempo Médio de Espera será 

ampliado para todos os ATENDIMENTOS realizados no dia do evento, 

conforme os limites e a equação proposta. Portanto, percebe-se que qualquer 

paralisação, total ou parcial, dos sistemas operacionais utilizados para a 

prestação dos SERVIÇOS UAI, no limite de 2 (dois) eventos por ano, terá 

ampliação de tolerância no tempo médio de espera para todos os 

atendimentos, sendo tal risco compartilhado entre o Poder Concedente e a 

Concessionária. A ocorrência de mais de 2 (duas) pane do Sistema de 

Atendimento necessariamente demonstra o descumprimento de obrigação 

contratual do Poder Concedente, o que poderá ensejar reequilíbrio econômico 

financeiro se tal fato resultar em variação do fluxo de caixa projetado da 

CONCESSÃO. 

 

No que tange o controle do sistema de atendimento observa-se que na medida 

em que a Concessionária será remunerada conforme a quantidade de 

atendimentos realizados descontado o valor obtido no COEF, que é composto 

pelos indicadores de tempo médio dos atendimentos, conclusividade dos 

atendimentos e qualidade dos atendimentos (satisfação do cidadão) e que o 

sistema de gestão de senhas é a principal ferramenta de mensuração destes 

indicadores e do número total de atendimentos, é oportuno e conveniente ao 

PODER CONCEDENTE ser o fornecedor do sistema de gestão do atendimento 

- SGA, inclusive para exercer seu papel de fiscalizador do contrato de 

concessão. Ademais, não é cabível o argumento do impugnante de que o 

Poder Concedente pode limitar o fornecimento de senhas para o SGA, pois 

este preza e zela pelo interesse público, qual seja o atendimento público de 

excelência ao cidadão. 
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5 – No que concerne à repartição de riscos entre as partes contratantes, o 

entendimento da impugnante está incorreto. 

O mesmo anexo, em seu item 2, dispõe sobre os riscos suportados 

exclusivamente pelo Poder Concedente que poderão ensejar reequilíbrio 

econômico-financeiro, conforme as disposições previstas no CONTRATO. 

Da mesma forma, o item 3 do mesmo anexo, dispõe sobre os riscos 

suportados exclusiva e integralmente pela Concessionária, não cabendo a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

Outrossim, o item 4 do mesmo anexo, dispõe sobre o risco comum entre as 

partes, com relação à demanda, no qual, na hipótese em que o total da 

DEMANDA AJUSTADA para cada período de 2 (dois) anos apresente-se 

superior à 50% (cinquenta por cento) da DEMANDA PROJETADA TOTAL para 

o mesmo período, conforme tabela constante no item 4.4 do ANEXO III do 

EDITAL, as PARTES poderão optar pela REVISÃO DO CONTRATO, ou, 

consensualmente, pela sua extinção, assegurado à CONCESSIONÁRIA, nesse 

último caso, o pagamento de indenização nos termos do ANEXO I. 

Além disso, o mesmo anexo, em seu item 5, Parte II, trata exaustivamente das 

hipóteses de caso fortuito e força maior. 

De forma semelhante, os itens 6 a 8, na Parte III, trata da recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, inclusive determinando a 

forma do cálculo do contrato na hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro. 

Para tanto, a partir das disposições previstas no ANEXO V – Sistema de 

Reequilíbrio Econômico-Financeiro, do Edital de Concorrência 055/2013, 

especifica-se de forma exaustiva e completa a repartição objetiva de riscos, em 

atendimento expresso à previsão legal contida nos arts. 4º, VI, e 5º, III, ambos 

da Lei Federal nº 11.079/2004. 

Bem como, o preâmbulo do Edital de Concorrência nº 055/213, estabelece que 

o mesmo será regido em conformidade com a legislação brasileira , in verbis: 
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O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas 

Gerais, com sede na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 

s/nº, 13º andar, Prédio Gerais, Bairro Serra Verde, em 

Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901, inscrita no CNPJ 

sob o nº 05.461.142/0001-70, torna público que realizará 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, a ser julgada 

pelo critério menor valor da contraprestação a ser paga 

pela administração pública, para selecionar a proposta 

mais vantajosa para concessão administrativa, no regime 

de empreitada integral, para a implantação, operação, 

gerenciamento e manutenção das UNIDADES DE 

ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI), nos municípios de 

Araçuaí, Barbacena, Belo Horizonte, Caratinga, 

Contagem, Ipatinga, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, 

Lavras, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços 

de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João Del Rei, 

São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Teófilo Otoni e 

Uberaba, indicados neste EDITAL e seus anexos, em 

conformidade com a Lei Federal nº 11.079/04 (Lei 

Federal de Parcerias Público-Privadas), Lei Estadual 

nº 14.868/03 (Lei Estadual de Parcerias Público-

Privadas), Lei Federal nº 8.987/95 (Lei Geral de 

Concessões), Lei Federal nº 9.074/95, Lei Federal nº 

8.666, de 21/06/93 (com suas modificações), pela Lei 

Federal nº 9.074, de 23/09/1996, pela Lei Estadual nº 

13.994, de 18/09/01, com suas alterações, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.431, de 

29/12/06, com suas alterações, pela Lei Estadual nº 

19.477, de 12/01/2011, pela Lei Delegada nº 180, de 

20/01/2011, pelo Decreto Estadual nº 45.743 de 

26/09/2011, pelo Decreto Estadual nº 45.794 
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03/12/2011, pelo Decreto Estadual nº 46.090, de 

22/11/2012, pelo Decreto Estadual n° 46.144, de 

04/02/2013 e demais normas vigentes sobre a matéria, 

regulando-se pelo disposto no presente EDITAL e 

seus ANEXOS (grifo nosso). 

 

 

6 – A definição do valor teto da licitação considerou as inequívocas 

similaridades de demanda e condições agregadas de prestação de serviço das 

Unidades em relação ao contrato vigente. Entretanto, a Administração 

procedeu cuidadosos estudos técnicos com base em valores de mercado, 

considerando o custo de serviços semelhantes em Minas Gerais por meio de 

metodologia expedita ou paramétrica, para verificar a viabilidade econômico-

financeira do valor teto para as especificidades eventuais que se apresentarem 

em cada lote. Portanto, os estudos técnicos se basearam na demanda 

histórica, nos custos de operação e investimentos necessários para as UAI 

existentes e atualmente geridas pelo Estado. Dessa forma, o VPA (VALOR 

PADRÃO POR ATENDIMENTO) de R$ 13,05 (treze reais e cinco centavos), 

permite a geração de receitas suficiente para cobrir os custos operacionais e 

remunerar os investimentos a uma taxa interna de retorno considerada atrativa 

para os investidores privados. 

 

Salienta-se que o estudo se baseou nos dados históricos e experiência bem 

documentada da operação das unidades existentes, e em benchmarks para o 

dimensionamento das quatro novas unidades, conforme descrito no ANEXO III 

- Pagamento da Concessionária e Sistemas de Incentivos - PACS. 

 

Destaque-se que, no caso, o mix de serviços previamente estabelecido para a 

PPP de 2010 nunca influenciou sequer a estimativa de demanda das novas 

unidades tampouco o preço teto de R$ 13,05 (treze reais e cinco centavos). E, 
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ressalte-se que em momento algum isso foi sugerido nos documentos que 

orientam a presente licitação. 

 

A lógica para o dimensionamento da operação das unidades leva em conta a 

demanda total de atendimentos prevista para cada unidade, o que permitiu a 

alocação em lotes de licitação. Portanto é inconsistente o argumento da 

impugnante de que o certame não considera as particularidades das novas 

unidades para fixação do valor contratual (ante a não definição dos serviços 

previamente).  

 

Finalmente, no que tange à demanda, há de se explicitar que o cerne do objeto 

da licitação é a prestação de serviço ao cidadão. Sendo assim, é irrelevante a 

composição do mix de serviços para o dimensionamento da proposta comercial 

dos licitantes, uma vez que basta somente o volume de atendimentos que 

alterará para mais ou para menos os custos e investimentos envolvidos. 

 

Portanto, sem razão o impugnante ao questionar a utilização de contratos 

semelhantes já firmados pelo Governo para determinação do valor de 

referência da licitação. 

 

 

7 – A impugnante alega que a Comissão Especial de Licitação alterou regra 

editalícia ao responder questionamento relativo ao item 22.2.1 do Edital.  

 

Referido dispositivo trata da localização da sede da SPE, nos casos em que 

um mesmo PROPONENTE for ADJUDICATÁRIO de mais de um lote de 

licitação, nos seguintes termos: 

 

22.2.1. Na hipótese de um PROPONENTE ser o 

ADJUCATÁRIO de mais de um dos LOTES DE 

LICITAÇÃO a sede será no Estado de Minas Gerais, no 

Município de Belo Horizonte, ou no Município mais 
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populoso dos LOTES DE LICITAÇÃO do qual o 

PROPONENTE for vencedor.  

 

Tratando do mesmo tema, porém de forma complementar, o ANEXO I – 

CONTRATO, do mesmo edital de licitação, em seu item 14.2 determina: 

 

14.2 A sede da CONCESSIONÁRIA será definida pelo 

PODER CONCEDENTE conforme os Municípios 

correspondentes a cada LOTE DE LICITAÇÃO na 

assinatura do CONTRATO. 

 

A resposta da Comissão Especial de Licitação, atacada pela Impugnante, 

consistiu nos seguintes termos: 

 

RESPOSTA: O local da sede para cada lote dependerá 

do número de lotes que a licitante for considerada 

vencedora e será definida pelo PODER CONCEDENTE 

conforme os Municípios correspondentes a cada 

LOTE DE LICITAÇÃO na assinatura do CONTRATO, 

conforme cláusula 14.2 do CONTRATO (grifo nosso). 

 

Nesse ponto, vale relembrar o que determina o inciso III do §2º do art. 40 da 

Lei Federal nº 8.666/93, in verbis: 

 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem 

em série anual, o nome da repartição interessada e de 

seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo 

da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 

local, dia e hora para recebimento da documentação e 

proposta, bem como para início da abertura dos 

envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

[...] 
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§ 2º  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte 

integrante: 

[...] 

III - a minuta do contrato a ser firmado entre a 

Administração e o licitante vencedor; 

 

Sendo assim, para uma correta exegese dos parâmetros editalícios, faz 

obrigatória a análise sistêmica de todos os documentos que compões o 

processo. No caso, para a correta dissolução da dúvida levantada pela licitante, 

a Comissão Especial de Licitação apenas demonstrou a relação do disposto no 

item 22.2.1 do Edital, à luz do previsto no item 14.2 do Contrato. 

 

Não houve alteração da regra prevista para a licitação, tampouco desrespeito 

ao princípio da estrita vinculação ao instrumento convocatório. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando as razões apresentadas pela impugnante e pelos fundamentos 

acima, conhecemos a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe 

provimento por ausência de fundamentação plausível na sustentação do pleito 

da impugnante.  

 

Belo Horizonte, 20 de junho de 2013. 
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