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ANÁLISE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2015 

PROCESSO N. 341944/2015  

 

 

Solicitante: EDSON VIEIRA, pessoa física, portador da cédula de identidade RG n. 478084-

1 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob n. 328.189.041-53, residente á Avenida Ulisses Pompeo 

de Campos, 2969, centro, CEP 78110-600 Várzea Grande. 

 

 

   Trata-se o presente da apreciação e deliberação acerca da solicitação 

feita por Vossa Senhoria, protocolizada nesta superintendência de Licitações, ao Edital de 

Pregão Presencial nº 05.2015 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

E DEMAIS ANEXOS. 

 

 

DA ADMISSIBILIDADE: 

Nos termos do disposto no Art. 12 do Dec. nº 3.555/00, até 02 (dois) 

úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

 

 

DOS PONTOS QUESTIONADOS 

 

1 - O presente edital é omisso de justificativa de inviabilidade técnica e ou econômica para 

o não parcelamento do objeto divisível, conforme preconiza a Lei 8666/93 em seus arts. 15, 

IV e, 23, § 1º que diz: 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão”: 
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“IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas 

necessárias para aproveitar as peculiaridades do 

mercado, visando economicidade”; 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os 

incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em 

função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 

estimado da contratação: 

“1o  As obras, serviços e compras efetuadas pela 

Administração serão divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente 

viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 

mercado e à ampliação da competitividade sem 

perda da economia de escala”. 

 

 

2 – O serviço de poda de arvore se difere muito do serviço de varrição e limpeza urbana, 

uma vez que no mercado possui inúmeras empresas inclusive com cursos técnicos ou até 

mesmo graduação [...]. 

a) Poda de arvore com intuito de modificar a estética da planta não seria 

“PAISAGSMO”. 

 

 

3 – 0 outro fato restritivo esta no item 11.8.5.11 Deverá ser apresentado pela empresa 

vencedora do processo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data 

de publicação da homologação deste certame a METODOLOGIA DE TRABALHO nos 

termos dispostos no Termo de Referência anexo a este edital. 

 

 

4 – Outro ponto a ser observado é a ausência da planilha de composição de custos, 

exigência esta contida no art 6º, inciso IX, da Lei 8666/93, que diz: 

“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
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complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos 

métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos”: 

 

 

DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS 

 

1. Como os pontos questionados são meramente técnicos, nesse caso não cabendo a 

este Pregoeiro analisá-las, neste contexto fora encaminhado o referido esclarecimento 

à área técnica da Secretaria de Serviços Públicos através da CI n. 479/2015, para que 

assim, fosse dirimido tal esclarecimento. 

2. Em resposta, retornou da Equipe técnica da Secretaria de Saúde, na forma de CI 

N. 933/2015 assinado pelo Sr. Breno Gomes, Secretário de Serviços Públicos.  

 

 

 

Quanto ao Item 1: 

 

Com relação a alegação do impugnante de que o presente certame 

licitatório não poderia ser por lote único, passamos agora a demonstrar os motivos da 

realização do pregão presencial em lote único, tais como economia para a Administração, 

viabilidade técnica, excelente atendimento pelos licitante vencedor, dentre outros motivos. 

 

 Como já repisado, o certame licitatório que será realizado por 

esta Municipalidade, deverá ser por lote único, divididos em itens, pela comprovação da 

eficiência técnica e qualidade do serviço, apresentando como paradigma o modelo usado 

pela Capital do Estado, realizando suas licitações por lote único. 

 

 Nesta Seara, as vantagens seriam o maior nível de controle pela 
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Administração na execução dos serviços, a maior interação entre as diferentes fases da 

execução dos serviços, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e 

na observância dos prazos mensais, concentração da responsabilidade pela execução dos 

serviços em uma só pessoa jurídica e concentração da garantia dos resultados. 

 

 Não obstante, em uma situação hipotética, porém podendo se 

tornar real ao dividirmos em lotes os serviços licitados, imaginemos que um licitante 

ganhador da pintura de meios fios necessite executar suas atividades, mas o licitante 

vencedor da varrição ainda não fez a limpeza do local; ou que o licitante vencedor do lote 

de podação execute seus serviços no mesmo momento em que o licitante vencedor da 

pintura de meios fios esteja executando os seus.  

 

 Totalmente inviável a realização dos serviços no exemplo 

supracitado.  

 

 Outro exemplo claro de que o processo licitatório é mais 

vantajoso para o Município, encontra-se no fato de que em lote único teremos 01 (um) 

escritório/gerente para todos os itens, enquanto que a divisão de lotes traria a necessidade 

de 04 (quatro) escritórios/gerentes, dentre outras despesas, o que oneraria ainda mais o 

Município, pois as empresas repassarão tais custos. 

 

 Assim, colacionamos a partir de agora, diversos artigos, 

resoluções, doutrinas e leis de dispõe sobre o assunto. 

 

 Frise-se que, há um grande ganho para a Administração na 

economia de escala, que aplicada na execução de determinado serviço, implicaria em 

aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redução de preços a serem pagos 

pelo Município. Senão vejamos o que dispõe o artigo 23, § 1º, da Lei 8666/93, in verbis: 

 

"As obras, serviços e compras efetuadas pela administração 

serão divididas em tantas parcelas quantas se 

comprovarem técnica e economicamente viáveis, 

procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
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ampliação da competitividade, sem perda da economia de 

escala". 

 

 Uma prática que tem se tornado comum por parte dos 

administradores públicos é o critério de licitação por lote único, em que se faz necessário 

que a proposta dos licitantes englobe toda a execução do objeto, mesmo que nesta se 

incluam concomitantemente aquisição de materiais, obras e prestação de serviços, 

atividades de natureza distinta e que poderiam ser prestadas por diversas empresas. 

 

 Em geral, argumentam que a licitação por lote único é mais 

satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do 

empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um 

mesmo administrador. 

 

 O TCU, na Decisão 393/94 do Plenário, assim se posicionou: 

 

"firmar o entendimento, de que, em decorrência do disposto 

no art. 3º, §1º, inciso I; art. 8º, § 1º e artigo 15, inciso IV, 

todos da Lei nº 8.666/1993, é obrigatória a admissão, nas 

licitações para a contratação de obras, serviços e compras, 

e para alienações, onde o objeto for de natureza divisível, 

sem prejuízo do conjunto ou complexo, da adjudicação por 

itens e não pelo preço global, com vistas a propiciar a ampla 

participação dos licitantes que, embora não dispondo de 

capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com 

referência a itens ou unidades autônomas, devendo as 

exigências de habilitação adequarem-se a essa 

divisibilidade". 

 

 Nesse ponto, resta claro que o legislador presume que os 

princípios da isonomia e da competitividade, tão caros à Administração, se coadunam mais 

com esse tipo de licitação. 
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 Para Jessé Torres Pereira Júnior, ao comentar acerca do 

parcelamento do objeto, o dispositivo quer "ampliar a competitividade no âmbito do 

mesmo procedimento licitatório, destinado à compra da integralidade do objeto. A 

ampliação adviria da possibilidade de cada licitante apresentar-se ao certame para 

cotar quantidades parciais do objeto, na expectativa de que tal participação 

formasse mosaico mais variado de cotações de preço, barateando a compra, de um 

lado, e proporcionando maior acesso ao certame a empresas de menor porte, de 

outro".  

 

 O TCU já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, 

no caso específico, a licitação por lote único seria a mais eficiente à administração: 

 

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação 

parcelada adotado nesse parecer utilizou uma excessiva 

pulverização dos serviços. Para cada um de cinco prédios, 

previram-se vários contratos (ar condicionado, instalações 

elétricas e eletrônicas, instalações hidrossanitárias, civil). 

Esta exagerada divisão de objeto pode maximizar a 

influência de fatores que contribuem para tornar mais 

dispendiosa a contratação (...) embora as estimativas 

numéricas não mostrem consistência, não há nos autos 

nenhuma evidência no sentido oposto, de que o 

parcelamento seria mais vantajoso para a Administração. 

Ao contrário, os indícios são coincidentes em considerar a 

licitação global mais econômica" (Acórdão nº 3140/2006 do 

TCU). 

 

 Assim, nas hipóteses de licitação com diversidade de serviços, o 

entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou não 

do objeto da licitação deve ser auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se 

essencialmente acerca da viabilidade técnica e econômica do parcelamento e da 

divisibilidade do objeto. 

 

 O TCU, no Acórdão nº 732/2008, se pronunciou no sentido de que 
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"a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada 

caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir 

analisando qual a solução mais adequada no caso concreto". 

 

 Desta forma, ao se licitar por lote único, deve o administrador 

analisar por meio dos setores técnicos acerca da viabilidade técnica e econômica de dividir-

se o objeto licitatório, pois segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento 

respeita limites de ordem técnica e econômica. Não se admite o fracionamento 

quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo, recomendável. O 

fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser 

executado. (...) a unidade do objeto a ser executado não pode ser destruída 

através do fracionamento". 

 

 Portanto, pelo exposto, resta amplamente demonstrado que o 

processo licitatório por lote único é o mais vantajoso e viável para o Município, razão pela 

qual foi escolhido. 

Informamos ainda que a justificativa consta como anexo do termo de referencia e acostados 

nos autos fls 91/93. 

 

Quanto ao Item 2: 

Com relação a indagação sobre a poda de arvores relacionadas a 

paisagismo, temos que é de fácil interpretação, uma vez que os serviços licitados são 

claramente os necessários, ou seja, uma arvore na iminência de cair sobre um imóvel, 

auxiliar a concessionária de energia em podas que estão atrapalhando a rede elétrica, entre 

outras NECESSIDADES. 

 Não se trata de paisagismo, posto que se este fosse o serviço 

objeto da contratação, estaria claramente disposto no Edital. 

 Sem maiores delongas, ainda que dessa forma entenda o 

impugnante, não se trata de estética ou ornamento, para embelezar o Município, e sim, 

atender as necessidades da população em relação a tais serviços. 

 

Quanto ao item 3: 

Referente ao questionamento sobre a apresentação da 

metodologia de trabalho, tal exigência em nada fere o disposto nas legislações citadas, uma 
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vez que amplamente aceito e legal o prazo para apresentação da metodologia de trabalho. 

 Nesta seara, é até mais econômico as empresas participantes, 

posto que somente a empresa vencedora do certame, após a sua homologação, deverá 

apresentar tal metodologia, portanto, totalmente adequada, viável e legal a exigência. 

 

 

 

Muito embora tal dispositivo encontra-se anexa às disposições 

de habilitação técnica, o bojo desse dispositivo tem como fulcro que após a 

consagração de vencedor, a empresa que sagrar-se vitoriosa deverá ao tempo de 15 

dias após a consagração, apresentar uma Metodologia de Trabalho em face ao objeto 

licitado. Assim, tal solicitação constitui-se apenas uma obrigação secundária, não 

pertencendo ao rol de documentos solicitados no envelope de habilitação.  

 

Quanto ao item 4: 

Por fim, mais uma vez sem qualquer embasamento legal, aduz o 

impugnante que a ausência de disponibilização de planilha de composição de custos, fere o 

disposto no artigo 6º, IX da Lei n.º 8.666/93. 

 

 

Da Decisão 

 

Improcedente as alegações do impugnante, tendo em vista que não existe obrigatoriedade 

da Administração Pública em fornecer planilhas de composição de custos, e sim, diretrizes, 

quantitativos, tipos de serviços, dentre outros quesitos para que as empresas que tem 

interesse em concorrer, montem e apresentem suas planilhas, respeitando a legislação 

exigida no Edital, bem como as Convenções Coletivas. 

 

Desta maneira, não merecem prosperar as intenções do impugnante em suspender o 

certame licitatório, uma vez que as exigências do Edital estão em conformidade com a 

Legislação pertinente, não havendo motivos para suspensão do Pregão Presencial n.º 

006/2015. 

 

Diante disso baseado no respaldo da equipe técnica da Secretaria solicitante. 
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Decido. Por manter as mesmas condições do edital, onde não vislumbro necessidade de 

alterá-las, bem como, remarcação de uma nova data para este certame. Nessa senda, 

mantenha-se a condições do edital e conservo a data designada para a realização deste 

certame e dou seguimento ao feito. 

 

Dê ciência à Licitante, após divulgue-se esta decisão junto ao site 

www.varzeagrande.mt.gov.br, bem como procedam às demais formalidades de publicidade 

determinadas pela lei. 

 

 

Várzea Grande 10 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

 

Landolfo L Vilela Garcia 

Pregoeiro 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/

