
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DA CONCORRENCIA 150155800037/2016 

Em resposta ao pedido de impugnação da licitante RHA ENGENHARIA E 

CONSULTORIA SS LTDA EPP. para a Concorrência  nº 150155800037/2016,  

referente a Contratação de empresa de Consultoria para elaboração dos Planos Diretores 

de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio Mucuri, do Rio São Mateus e dos 

Rios do Leste (Rio Buranhém, Rio Jucuruçu, Rio Itanhém (Alcobaça), Rio Peruípe, Rio 

Itaúnas, Rio Itapemirim e Rio Itabapoana) e para a Elaboração dos enquadramentos dos 

Corpos de Água Superficiais das Bacias Hidrográficas do Rio Mucuri e do Rio São 

Mateus.  

Trata o presente de resposta a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa  

supracitada, encaminhada em 27/04/2017 às 10 horas:17 minutos via email, contra os 

termos do Edital. 

DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

Visto que a impugnação foi enviada por e-mail, pela empresa se deu no dia 27/04/2017 

às 10:17, porem sem o devido registro do documento, de acordo com o subitem a saber:  

“O interessado deverá apresentar instrumento de solicitação de impugnação 

direcionado à Comissão Especial de Licitação, a ser protocolizado junto a 

SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA II - Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – 

Ed. Gerais – 13º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 

31.630-901 em nome do Presidente da Comissão Especial de Licitação Sr. 

Luiz Claudio Guimarães, observado o prazo limite previsto no subitem 4.2 

deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as 

provas que se fizerem necessárias.” 

  

DOS FATOS 

 A licitante ora impugnante, RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA SS 

LTDA EPP., cita em sua peça impugnatória a referencia quanto a aplicação da lei nos 

casos de ME e EPP., vejamos:  

(...) “4 Ocorre que o Edital não contém nenhuma previsão a respeito da 
aplicação das regras do artigo 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 
e do artigo 5º, especialmente seu §8º, do Decreto 8538/2015.  
4.1 A Lei Complementar nº 123/06, nos artigos 44 e 45, garantem às 
microempresas e empresas de pequeno porte o direito de apresentar nova 
proposta de preço no caso e haver “empate ficto”.  
4.2 E o Artigo 5º, §8º do Decreto 8538/15 trata da forma de aferição do 
empate ficto no caso de licitação de técnica e preço.  

5 O Edital de Licitação, como dito, não garante às microempresas e empresas 

de pequeno porte esse direito, estabelecendo apenas que, no caso de empate 

entre os licitantes a decisão se fará mediante sorteio observando o artigo 3º, 

§2º, da Lei 8666/93. 

(...) 

Diante da alegação da licitante onde relata que a omissão da referencia quanto a 

previsão do direito à vantagem da ME. e EPP sobre as empresas de outro porte, o 

pedido de anulação da concorrência 150155800037/2016. 
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 (...) Em função do exposto, requer-se a suspensão da licitação e, ao final, o 

acolhimento da presente impugnação para que seja anulado o Edital da 

Licitação, com sua posterior correção e republicação pelos fundamentos aqui 

expostos. 

 

DA ANALISE 

A Comissão de Licitação entende que a impugnação apresentada pela empresa 

RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda EPP., encontra se em desacordo com o subitem 

4.2.1 do Edital, pois a mesma não protocolizou seu pedido até o momento da emissão 

deste parecer. 

Toda impugnação se trata de uma perfeita ferramenta de controle jurídico a 

disposição dos licitantes, sendo que, apresentada tempestivamente, não o impedirá de 

participar do processo licitatório até transitado e julgado. 

Não obstante a omissão do Edital em apontar as previsões e regras do artigo 44 e 

45 da Lei Complementar nº 123/2006 como relata a licitante, portanto mesmo que o 

Edital não tenha previsto em seu corpo textual, prevalecera a aplicação das regras 

determinada na Lei Complementar supra citada. 

 

CONCLUSÃO: 

Diante do exposto a Comissão de Licitação decide pela Improcedência deste ato 

impugnatório, dando sequencia e mantendo a abertura da Concorrência em epigrafe para 

às 10h:30min. do dia 03 de maio de 2017. 

 

 

 


