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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
CONCORRÊNCIA NÚMERO 002/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 047/2017 
Aos 05 (cinco) dias de julho de 2017, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria número 004, de 08/05/2017, com intuito de 
analisar e julgar a Impugnação ao Edital da Concorrência número 002/2017 - 
Processo Administrativo número 047/2017, cujo objeto é a contratação de 
serviços técnicos especializados de engenharia cartográfica para geração de 
produtos/serviços de levantamento aerofotogramétrico, cadastramento de 
imóveis urbanos, restituição aerofotogramétrica, ortofoto cartas digitais, 
levantamento altimétrico por perfilamento a laser, adequação da rede de 
referência topográfica cadastral, fornecimento de softwares específicos e 
equipamentos de informática compatíveis e necessários, nos termos da 
solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
apresentado pela Empresa GEOPIX DO BRASIL LTDA. ME, CNPJ número 
04.556.970/0001-29.  
O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu 
preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações subsequentes. 
O artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de 
licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos:  
 § 1o – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
 irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05
 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
 habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em
 até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.  
 
 § 2o – Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
 administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
 abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos
 envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a
 realização de  leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
 hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada
 pela Lei nº 8.883, de  1994). 
Os documentos da impugnação apresentada trazem como impugnante a 
empresa: 
1) GEOPIX DO BRASIL LTDA. ME, CNPJ número 04.556.970/0001-29, 
assinando a peça recursal o representante legal da empresa. 
Diante disso, será a peça apresentada considerada como ato impugnatório 
oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, 
da Lei número 8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis 
anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, já que os 
documentos foram protocolados nesta Comissão Permanente de Licitações  
em 30/06/2017, portanto, antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista 
inicialmente para o certame, qual seja, 07/07/2017.  
Portanto, a presente impugnação será recebida, sendo considerada 
TEMPESTIVA.  
ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE: 
Em apertada síntese, a IMPUGNANTE alega: 
 
II.1 – Do Visto no CREA/MG para Participar do Processo Licitatório 
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Alega a IMPUGNANTE que a exigência do visto do CREA/MG deverá ser feita 
somente para a assinatura do contrato de prestação de serviço, quando existir 
o vencedor, e não para participar do processo licitatório. Em sendo assim, 
requer a alteração deste item. 
II.2 – Da Subcontratação/Consórcio e Classificação da Empresa no 
Ministério da Defesa Categoria “A” 
“6.1.3. Qualificação Técnica  
[...]  
b) Prova de inscrição no Ministério da Defesa, nos termos da Portaria no 
953/MD (Ministério da Defesa), de 16 de abril de 2014, categoria “a”;”  
Alega a IMPUGNANTE que esta exigência é passível de questionamento, vez 
que poucas empresas se encaixam, evidenciando um claro direcionamento a 
apenas alguns participantes.   
II.3 – Da Exigência de Certificação ISO 
O Edital da Concorrência nº 002/2017 – Edital nº 020/2017 (Processo n° 
047/2017) prevê a exigência da Empresa que for participar de ter Certificação 
ISO para a Proposta Técnica.  
“6.2. ENVELOPE NÚMERO 02 – PROPOSTA TÉCNICA  
[...]  
g) Certificação ISO 9001:2008;”  
Alega a IMPUGNANTE que exigir Certificação ISO é novamente uma exigência 
restritiva que impede a participação de várias empresas qualificadas do ramo, 
ferindo o Princípio da Competição e o tratamento isonômico que deve ser dado 
aos interessados em participar do Processo Licitatório. Qual seja, a única 
alternativa é REQUERER que seja retirada esse requisito do Edital.  
II.4 – Da Pontuação dos Equipamentos 

Edital  
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Alega a IMPUGNANTE que as pontuações previstas para os equipamentos 
não seguem o Princípio da Razoabilidade de atuação da Administração 
Pública, além de exigências que supervalorizam equipamentos que dão 
resultados idênticos.  
Que novamente, o Edital fere o Princípio da Competição e Equidade, pois ao 
averiguar as empresas existentes no Brasil, dificilmente encontrar-se-á mais de 
02 (duas) empresas que possuem Sensor Aerofotogramétrico do tipo Linear e 
sendo que apenas uma delas que possui ISSO 9001:2008.  
Portanto, requer-se à Comissão de Licitação que revise e modifique as 
exigência do Edital, além de revisar a questão de pontuação, haja vista ter 
distribuído 33 pontos exclusivamente para avaliar Equipamentos.  
II.5 – Da Possibilidade de Contratação Futura  
Edital trata da apresentação de Equipamentos e Profissionais necessários para 
a execução dos serviços elencados no Objeto da Concorrência nº 002/2017 – 
Edital nº 020/2017 (Processo n° 047/2017). Vale observar que o Edital 
menciona a obrigatoriedade de apresentação de Contrato de Locação e dos 
Profissionais pertencer aos quadros da Licitante.  
Alega a IMPUGNANTE que o Processo Licitatório não pode ocasionar ônus ao 
Licitante, antes desse saber se executará o serviço. Deve-se exigir apenas a 
apresentação de atestados de capacidade técnica ou declarações de 
compromisso de vinculação futura dos profissionais, caso a licitante se sagre 
vencedora. Este entendimento, por analogia, vale inclusive para Equipamento, 
que não poder-se-á dar ônus ao licitante sem este saber se executará os 
serviços. Portanto, deve-se admitir a Declaração de Locação Futura, desde que 
se especifique os equipamentos.  
Existe uma certa discussão sobre a forma de interpretar o termo “quadro 
permanente” existente no corpo do § 1º, inciso I, da Lei n° 8.666/93 que reza:  
 “I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de  possuir em
 seu quadro permanente, na data prevista para entrega da  proposta, profissional
 de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
 detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou
 serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
 parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,
 vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;”  (Grifei 
 e negritei)  
A Administração Pública diante de uma interpretação equivocada da norma 
jurídica acima mencionada vem exigindo dos licitantes a comprovação de 
possuir profissional de nível superior em seu quadro de funcionário através do 
registro em carteira (CLT). Entende-se que se trata de uma exigência ilegal 
merecendo reprimenda pelas Cortes de Contas competente.  
Considera-se que um contrato de prestação de serviço entre o licitante e o 
profissional atenda o regrado no dispositivo legal em comento. Não é razoável 
exigir que as empresas mantenham profissionais sob vínculo empregatício 
apenas para participar de licitação, ensejando ônus sem quaisquer garantias.  
Alega a IMPUGNANTE ainda que há três possibilidades para comprovação de 
disponibilidade de um profissional: Vínculo trabalhista, contratual ou societário. 
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Sendo por contrato, esta comprovação se faz por meio de apresentação de 
cópia autêntica de instrumento de contrato de prestação de serviço.  
Mas, ressalte-se que a Administração de Contagem não pode exigir a 
contratação de um profissional ou a locação de equipamentos para participar 
do Processo Licitatório, a Empresa Licitante pode apresentar Declaração de 
Contratação Futura.  
II.6 – Da Experiência da Equipe Técnica  
O Edital exige comprovação do Responsável Técnico e Equipe através de 
Currículo e CAT’s.  

 
Ao final, pede-se o acolhimento da presente impugnação em todos os seus 
termos, bem como a republicação do edital para que conste os dados e 
quantitativos específicos da frota da Prefeitura Municipal de Contagem. 
Alega a IMPUGNANTE que a doutrina e a jurisprudência, entendendo, 
apropriadamente, que a Administração Pública precisa ter o maior grau 
possível de confiança na idoneidade dos particulares com quem contrata, 
afirma que, além de capacitação técnico-profissional - tangente aos 
funcionários da licitante, é licito exigir-se, nas normas editalícias, a chamada 
capacitação técnico-operacional, que é a experiência adquirida pela 
concorrente com a execução de serviços relacionados com o objeto do 
certame. É que, além de possuir pessoal com aptidão para executar as tarefas 
necessárias, a empresa vencedora precisa dispor da organização requerida 
para o adequado cumprimento do contrato administrativo.  
A Lei de Licitações estabelece que é vedada a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 
locais específicos, ou quaisquer outras não previstas em lei, que inibam a 
participação na licitação. Em sendo assim, o Edital da Concorrência nº 
002/2017 – Edital nº 020/2017 (Processo n° 047/2017) estabelece 
experiência profissional para pontuação. Ressalte-se que esse critério de 
pontuação fere a razoabilidade e proporcionalidade nos atos da 
Administração, evidenciando uma conduta que extrapola o bom sendo.  
A questão de pontuação para o tempo de experiência é desproporcional e 
desarrazoada, vez que estabelece pontuações para profissionais com 
experiências contadas a partir da data de formação, independente da 
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realização de serviços, excluindo inúmeros profissionais qualificados e com 
vários serviços realizados, porém com tempo de formação menores.  
Que, além do já exposto, esclarece-se que toda equipe técnica elencada no 
Edital requer qualificações bem superiores ao Objeto da Concorrência nº 
002/2017 –Edital nº 020/2017 (Processo n° 047/2017). Concorda-se com a 
Administração de Contagem que se deve primar pela qualidade dos 
profissionais que executarão o serviço a ser contratado, todavia, 
exigircomprovação de experiência sem quaisquer critérios objetivos fere o 
Princípio do Julgamento Objetivo (Art. 3º -Lei nº 8.666/93). 
Necessário se faz, questionar como serão as formas de comprovar o que está 
descrito no Currículo, por exemplo: CTPS, Contrato de Prestação de Serviços, 
dentre outras. 
DOS PEDIDOS  
Em face de todo o exposto, REQUER-SE seja a presente Impugnação e 
Questionamento julgados procedente, com efeito para:  

 Declarar-se nulo os itens elencados e atacados.  

 Determinar-se a republicação do Edital, procedendo-se à revisão dos 
itens apontados, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme 
Lei n° 8666/93.  

DO MÉRITO: 
Passamos a análise dos fatos ventilados na impugnação: 
Considerando que:  
- o Projeto de Modernização Administrativa e Tributária do Município de 
Contagem justifica-se, sobretudo, pela necessidade imperiosa da implantação 
de recursos tecnológicos que permitam a ampliação, a modernização, a 
atualização e a precisão de suas bases de dados, dentre as quais se destacam 
a implantação do cadastro técnico multifinalitário, que terá aplicação prioritária 
para atualização dos Cadastros de Imóveis das Secretarias Municipais de 
Fazenda e de Regulação Urbana;  
- a atualização das informações imobiliárias a partir do cadastro técnico 
multifinalitário é fundamental considerando-se a ampliação do conjunto de 
imóveis que passam a ser tributados pelo IPTU residencial, desativado por 
mais de duas décadas. Somente com o apoio de tecnologias de precisão têm-
se a acurácia necessária para um processo de justiça tributária;  
- o Ministério Público de Contas apresentou representação apontando 
irregularidades e omissões ao renunciar receitas públicas devido a não 
cobrança do IPTU;  
- a precisão e o escopo dos serviços demandados farão com que o processo 
de manutenção e atualização seja realizado com aporte menor de recursos;  
- a precisão e a qualidade das informações produzidas subsidiarão também 
projetos executivos de engenharia e arquitetura, com a qualidade e agilidade 
necessárias; 
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A equipe técnica realizou a análise dos itens do pedido de impugnação 
apresentada, sob os quais cabem as considerações pontuadas abaixo e julgou 
pela não aceitação do presente pedido de impugnação do edital.  
Observa-se, a propósito, que o atendimento das solicitações sugeridas 
descaracterizaria o objeto e os objetivos do projeto, podendo haver recursos e 
impugnações no sentido contrário.  
ITENS EXAMINADOS E RESPECITVAS RESPOSTAS  
Item I: TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE.  
O documento com o pedido está datado de 30 de junho de 2017, e foi recebido, 
via e-mail, nessa data, último dia para protocolar a apresentação do pedido. É 
tempestivo, porém demonstra interesse procrastinatório.  
Item II.1 – Do visto no CREA/MG para participar do Processo Licitatório:  
O texto já havia sido alterado atendendo as solicitações do CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo) e encontra-se publicado no Portal da Prefeitura de 
Contagem.  
Item II.2 – Da Subcontratação / Consórcio e Classificação da Empresa no 
Ministério da Defesa Categoria “A”  
Conforme descrito na alínea “e”, do item 6.1.6 – CONSÓRCIOS:  
(...)  
e) A documentação descrita no subitem 1.3. Qualificação técnica do ANEXO III 
deste Edital, deverá ser comprovada pela empresa responsável pela execução 
dos serviços discriminados no item 3 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, 
do termo de referência.  
(...)  
Logo, trata-se de uma condicionante específica para a empresa responsável 
pela execução dos serviços de aerolevantamento.  
O serviço a ser contratado pressupõe um conjunto integrado de equipamentos, 
e ações: aerolevantamento, geoprocessamento, cartografia, restituição 
aerofotogramétrica, reambulação e implantação de marcos geodésico. A 
categoria “A” garante a integridade, qualidade e o cumprimento dos prazos 
demandados pela administração pública.  
Ao autorizar a instituição de consórcios, o edital permite a participação de um 
número maior de empresas, para tanto, a ordenação das ações caracterizadas 
pela classificação de tal categoria, deixa claro os objetivos e a vontade da 
administração Municipal.  
O posicionamento da Administração Municipal vai ao encontro das práticas já 
consolidadas em diversos municípios, que contrataram serviços semelhantes 
para o mesmo fim, a saber:  

 Belo Horizonte;  

 Porto Alegre;  

 Joinville;  

 Fortaleza;  
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 Santo André;  

 Barbacena.  
Item II.3 – Da exigência de certificação ISO  
A certificação ISO não é impeditiva para habilitação das empresas na primeira 
fase da licitação. A Certificação será utilizada para pontuação no julgamento da 
proposta técnica.  
Como bem citou a GEOPIX em seus questionamentos para embasar o pedido 
de impugnação:  
(...)  
“A Egréria Corte de Contas recentemente se manifestou sobre o assunto, a 
saber:  
(...) Mediante pedido de reexame, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – 
(Eletronorte) manifestou seu inconformismo contra o Acordão nº 1.612/2008, 
do Plenário, o qual lhe determinara que, nos editais de suas licitações, deixe de 
exigir a certificação expedida pela Organização Internacional de Normalização 
(International Organization for Standardization – ISO) (...). Por outro lado, não 
haveria óbice para utilização do aludido certificado para atribuir 
pontuação a uma empresa licitante (...). ”  
(...)  
Item II.4 – Da pontuação dos equipamentos  
A pontuação dos equipamentos não é impeditiva para habilitação das 
empresas na primeira fase da licitação e, da mesma forma que o item II.3, será 
utilizada para pontuação no julgamento da proposta técnica. Se fosse 
eliminatório sim, seria restritivo, por isso se optou em aceitar recursos técnicos 
inferiores, entretanto com notas inferiores  
Busca-se o melhor para Administração pública e cabe a mesma construir uma 
solução com qualidade e aderente à evolução tecnológica, considerando 
também as condições financeiras. Assim, a distribuição das pontuações dos 
equipamentos claramente descritas no edital, traduz estágios distintos de 
evolução tecnológica, sem contrariar o princípio da razoabilidade.  
O sensor mais pontuado é o que melhor atende as necessidades. Gera 
imagens de faixas contínuas sem emendas na linha de voo e em diferentes 
perspectivas lineares, propiciando uma faixa de voo denominada quase-
ortogonal, diferentemente da tradicional perspectiva central das imagens 
geradas pelos sensores matriciais. Outra grande diferença é que as imagens 
do sensor linear não têm mais uma sequência de modelos estereoscópicos ao 
longo da faixa de voo, comum as imagens geradas pelo  
sensor matricial, e sim uma faixa inteira com estereoscopia, possibilitando a 
combinação de 3 pares estereoscópicos diferentes (Anterior e Nadir, Nadir e 
Posterior, Anterior e Posterior), o que traz ganhos em produtividade e conforto 
visual para o usuário. Permitem a obtenção de uma imagem com a melhor 
radiometria, pois cada pixel da imagem tem um valor espectral adquirido 
diretamente para cada uma das bandas espectrais (R, G, B, NIR e PAN), e os 
pixels possuem o mesmo tamanho em cada uma das bandas. Além disso, 
“todos os objetos são gravados três vezes em 100% das cenas ou visadas, 
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enquanto em uma câmera aérea analógica, a aquisição da imagem é obtida 
com 60% ou 50% de posição de todos os objetos em três fotografias 
diferentes” (SANTOS, 2013) 1.  
Portanto, ao contrário do que afirma a empresa GEOPIX, não se trata de 
equipamentos iguais e semelhantes. Por isso, embora exista uma grande 
diferença técnica entre os sensores, só atribuímos, a exemplo de outros 
certames, 4 pontos de diferença na nota técnica para quem apresentar  
proposta com este sensor, seja próprio, arrendado ou alugado. Pontua-se 
então, mais o sensor linear, mas não se exclui a utilização do sensor matricial. 
É comum esta exigência e a pontuação também.  
Item II.5 – Da possibilidade de contratação futura  
A exigência de comprovação de integração dos técnicos ao quadro de 
funcionários da licitante, entende-se que as empresas que atuam no mercado 
de serviços de engenharia cartográfica voltada ao cadastro urbano de alta 
precisão métrica devam possuir no seu quadro funcionários técnicos com 
experiência e devidamente habilitados, conforme estabelecido na resolução nº 
218/1973 do CONFEA. Contudo, considerando a forma habitual de regime de 
contratação, assim como a rotatividade destes profissionais entre as empresas 
do ramo, o Edital prevê, no item 7.2, alínea “c”, a comprovação de vínculo por 
meio de contrato social, contrato temporário de trabalho ou contrato de 
prestação de serviços. Desta forma, não há entendimento de geração de ônus 
prévio a licitante, e sim estabelecimento de exigências correlatas à 
comprovação das habilitações profissionais e a qualificação técnica.  
Da mesma forma que a demanda por técnicos especializados, o mesmo 
acontece com a garantia de disponibilidade dos equipamentos: são específicos, 
restritos e de alto valor agregado. O edital pede garantias, sem, contudo, gerar 
ônus aos licitantes.  
Item II.6 – Da experiência da equipe técnica  
A comprovação da responsabilidade técnica é obrigatória na fase de 
habilitação, todavia, a pontuação da experiência da equipe técnica não é 
impeditiva e da mesma forma que no item II.3 e II.4 será utilizada para 
pontuação no julgamento da proposta técnica.  
O Edital de concorrência nº 020/2017, do tipo “Técnica e Preço”, objetivando a 
contratação de serviços técnicos especializados de engenharia cartográfica 
para geração de produtos/serviços de levantamento aerofotogramétrico,  
cadastramento de imóveis urbanos, restituição aerofotogramétrica, ortofoto 
cartas digitais, levantamento altimétrico por perfilamento a laser, adequação da 
rede de referência topográfica cadastral, fornecimento de softwares específicos 
e equipamentos de informática compatíveis e necessários.  
O presente objeto de contratação é executado por diversas empresas do 
mercado brasileiro, as quais, devido ao teor técnico das execuções, são 
regidas por legislações técnicas federais, que prevê desde autorização de 
execução dos serviços e produtos pelo Ministério da Defesa do Brasil, com 
categorização, legislação técnica aos produtos/serviços elencadas no item 3 – 
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, do Edital, além da legislação voltada à 
equipe técnica a exemplo da resolução nº 218 de 29/06/1973 do CONFEA.  
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A distribuição da pontuação estabelecida para os profissionais que irão compor 
a equipe técnica, item 7.2, alínea “c”, do Edital, estão vinculadas aos 
profissionais que atuarão como Coordenadores do Serviço e Responsáveis 
Técnicos para as subáreas relacionadas, às quais agregam grupos de 
produtos/serviços inter-relacionados.  
Sendo assim, devido à alta complexidade do escopo do projeto, a 
comprovação de equipe técnica qualificada busca maior eficiência e qualidade 
do projeto e dos produtos a serem entregues.  
CONCLUSÃO: 
Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide receber a 
IMPUGNAÇÃO proposta pela empresa GEOPIX DO BRASIL LTDA. ME, 
CNPJ número 04.556.970/0001-29, eis que é tempestiva, para, no mérito, 
NEGAR PROVIMENTO, ficando mantida as exigências constantes dos itens 
combatidos na presente IMPUGNAÇÃO. 
Comissão Permanente de Licitações 
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
Recebo a Impugnação interposta pela Empresa GEOPIX DO BRASIL LTDA. 
ME, CNPJ número 04.556.970/0001-29. , eis que é tempestiva, para no mérito 
NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão da Comissão 
Permanente de Licitações está técnicamente  embasada no relatório expedido 
pela Equipe Técnica da Secretaria de Planejamento. 
Posto isso, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitações, 
mantendo as exigências combatidas 
Contagem, 05 de julho de 2017. 
Hugo Otávio Costa Vilaça 
Secretário Municipal de Administração 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
CONCORRÊNCIA NÚMERO 002/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 047/2017 
Aos 05 (cinco) dias de julho de 2017, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria número 004, de 08/05/2017, com intuito de 
analisar e julgar a Impugnação ao Edital da Concorrência número 002/2017 - 
Processo Administrativo número 047/2017, cujo objeto é a contratação de 
serviços técnicos especializados de engenharia cartográfica para geração de 
produtos/serviços de levantamento aerofotogramétrico, cadastramento de 
imóveis urbanos, restituição aerofotogramétrica, ortofoto cartas digitais, 
levantamento altimétrico por perfilamento a laser, adequação da rede de 
referência topográfica cadastral, fornecimento de softwares específicos e 
equipamentos de informática compatíveis e necessários, nos termos da 
solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
apresentado pela Empresa FACILITA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 
EPP, CNPJ número 27.696.993/0001-34.  
O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu 
preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações subsequentes. 
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O artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de 
licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos:  
 
 § 1o – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
 irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05
 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
 habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em
 até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.  
 
 § 2o – Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
 administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
 abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos
 envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a
 realização de  leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
 hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada
 pela Lei nº 8.883, de  1994). 
 
Os documentos da impugnação apresentada trazem como impugnante a 
empresa: 
 
1) FACILITA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP, CNPJ número 
27.696.993/0001-34, assinando a peça recursal o representante legal da 
empresa. 
 
Diante disso, será a peça apresentada considerada como ato impugnatório 
oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, 
da Lei número 8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis 
anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, já que os 
documentos foram protocolados nesta Comissão Permanente de Licitações  
em 04/07/2017, portanto, antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista 
inicialmente para o certame, qual seja, 07/07/2017.  
Portanto, a presente impugnação será recebida, sendo considerada 
TEMPESTIVA.  
ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE: 
Em apertada síntese, a IMPUGNANTE alega: 

 Da alínea “f” do item 7.2 do Edital – Certificação ISO 9001:2008 

A Impugnante constatou que o Edital padece de vícios que comprometem a 
legalidade do procedimento licitatório, no que se refere à Documentação 
técnica, o edital exige a apresentação de: 

“f) Certificação ISO 9001:2008;” 

Todavia, tal exigência restringe a participação dos licitantes e a livre concorrência, 
bem como compromete a disputa e a seleção da proposta mais vantajosa para à 
Administração, conforme reza a Constituição Federal, de forma peremptória, em 
seu artigo 37, inciso XX. 

A IMPUGNANTE alega que exigências desarrazoadas não podem ser 
legitimadas sob o argumento de que a Administração necessita de segurança 
maior do que a efetivamente necessária à execução do objeto a ser contratado, 
sob pena de ofensa ao texto constitucional, que autoriza apenas o mínimo de 
exigências, sempre alicerçadas em critérios razoáveis. 
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A IMPUGNANTE ALEGA que é vedada a exigência de certificados como critérios 
que constem como itens de pontuação técnica, sob pena de restringir a concorrência 
do certame, portanto, resta impugnado a alínea “f”, item 7.2 do edital, devendo ser 
excluída a exigência do instrumento convocatório, ainda que na forma de pontuação 
técnica. 

 Da alínea “e” do item 7.2 do Edital – Cadastramento de imóveis 
urbanos 

Estabelece o edital: 

e) Experiência da empresa na execução de serviços similares (NE) 

Cadastramento de imóveis urbanos, com: 

Unidades cadastradas < 10.000 1 ponto 

10.000 ≤ Unidades cadastradas < 50.000 2 pontos 

50.000 ≤ Unidades cadastradas < 100.000 4 pontos 

Unidades cadastradas ≥ 100.000 6 pontos 

Conforme Termo de Referência, item 3, subitem 11, estabelece que o cadastro 
estimado é de 50.000 imóveis, nos termos abaixo: 

“3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

11. Cadastro Imobiliário Urbano em campo de 50.000 imóveis;” 

A IMPUGNANTE alega que, se o próprio termo de referência estipula o 
cadastro de 50.000 imóveis, não se torna razoável a exigência para obtenção 
máxima de pontos o cadastro 200.000 imóveis. 

A quantia máxima de 50.000 (cinquenta mil unidades) para fins de castro 
imobiliário, o que é uma quantia bastante expressiva, cuja demanda refere-se 
quase sempre a grandes Municípios, é suficiente para comprovação de aptidão 
para execução dos serviços. Desta feita, solicita-se que o parâmetro máximo 
para pontuação seja a comprovação máxima de 50.000 (cinquenta mil 
unidades), sendo sugerido a distribuição nos seguintes parâmetros: A) menor 
que 10.000 unidade = 1 ponto; B) entre 10.000 e 30.000 unidades = 2 pontos;  
C) entre 30.000 e 50.000 unidades = 4 pontos;  D) Acima de 50.000 unidades = 
6 pontos. 

 Da alínea “e” do item 7.2 do Edital – Geocodificação de lotes 
urbanos 

Geocodificação de lotes urbanos, com: 

Unidades cadastrais envolvidas < 50.000 1 ponto 

50.000 ≤ Unidades cadastrais < 100.000 2 pontos 

100.000 ≤ Unidades cadastrais < 200.000 4 pontos 

Unidades cadastrais ≥ 200.000 6 pontos 

A IMPUGNANTE alega que, da mesma forma, para demonstrar que a 
participante do certame possui habilidade e segurança na execução dos 
trabalhos de geocodificação, não é necessário a demonstração do número de 
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200.000 (duzentas mil unidades), pois, assim, estaria a licitante limitando a livre 
concorrência, dado que a demonstração de 50.000 (cinquenta mil unidades) é 
mais do que suficiente para atestar a capacidade técnica. Para tal item, 
solicitamos de forma respeitosa que o parâmetro de pontuação máxima seja de 
50.000 (cinquenta mil unidades). 

 Da alínea “d” do item 7.2 do Edital – Dos Equipamentos 

Estabelece o edital, a especificação da câmera aerofotogramétrica, seja da 
seguinte forma: 

“Câmera aerofotogramétrica digital de grande formato, com sensores 
independentes de registro das bandas R, G, B e NIR e sistema inercial com 
precisão de pelo menos 0,005º (para Roll e Pitch) e de 0,008º (para Heading)”. 

A IMPUGNANTE alega que a limitação de um tipo de equipamento tira a 
oportunidade da livre concorrência, dado que o fator importante para a garantia 
da qualidade e a obrigatoriedade de atender o parâmetro mínimo de 20 cm, 
conforme exigência do edital.  

 A IMPUGNANTE alega que não há razoabilidade na exigência de uma 
especificação idêntica ao exigido no edital, uma vez que a limitação de um 
único equipamento viola a competitividade e restringe a participação dos 
licitantes. O que importa é o atendimento na qualidade garantida pelo item 
acima destacado. 

A IMPUGNANTE solicita que seja considerado para o item da câmera 
aerofotogramétrica, os seguintes critérios: 1) atende a resolução especificada 
(20 cm), se sim 12 pontos, se não 0 pontos. 

 Da alínea “e” do item 7.2 do Edital: 

Cobertura aerofotogramétrica contínua em área urbana com câmera digital; 

Restituição estereofotogramétrica digital continua em área urbana; 

Perfilamento a LASER aerotransportado em área urbana contínua; 

A IMPUGNANTE alega que para a execução dos trabalhos de mapeamento 
por meio da cobertura aerofotogramétrica, restituição estereofotogramétrica e 
perfilhamento a laser, localizada em áreas urbanas e rurais os procedimentos 
técnicos e os rigores são os mesmos. Uma vez comprovada a capacidade de 
realização dos trabalhos urbana e rural, entende-se que a empresa participante 
estará totalmente apta a prestar os serviços em questão. 

Ademais, a imensa maioria dos Municípios brasileiros possuem áreas urbanas 
relativamente pequenas e uma expressiva área rural, o que por sua vez, leva a 
uma grande maioria de Empresas de aerofotogrametria a terem grande 
atuação nestes Municípios, pois, como é de conhecimento da presente 
Comissão, a aplicabilidade dos trabalhos de aerofotogrametria e 
consequentemente de restituição estereofotogramétrica é vasta, além de 
merecer destaque o desafio para restituição de elementos naturais, o que gera 
habilidade para restituir com mesma qualidade os elementos constantes em 
áreas urbanas. 
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A IMPUGNANTE requer a inserção do termo “rural” na exigência de 
comprovação para cobertura aerofotogramétrica, restituição 
estereofotogramétrica e perfilhamento a laser, uma vez que os procedimentos 
técnicos e os rigores são os mesmos, não havendo qualquer distinção entre 
eles. 

 Do item 6.1.6 - CONSÓRCIOS 

Estipula o edital, em sua alínea “b” que a empresa líder será responsável para 
execução de no mínimo 70% dos serviços detalhados no item 3 do termo de 
referência.  

De igual sorte, na alínea “c”, estabelece a responsabilidade solidária entre as 
consorciadas pelos atos praticados por qualquer um deles. 

Ainda, nos pedidos de esclarecimento, esta ilustre comissão permanente de 
licitações, respondeu: 

 “QUESTIONAMENTO: Como se dará a análise do requisito supracitado, 
 percentual (70%), análise do mesmo referente ao preço ou a técnica do 
 serviço a ser executado? 

 RESPOSTA: 

 O consórcio é avaliado no seu conjunto. Sendo que, a descrição das 
 atividades do item 3 contempla 13 ações a serem entregues. 70% de 13 
 ações equivale a execução de 10 ações, considerando que as ações 
 devem ser executadas na sua integralidade por uma única empresa. 
 Complementarmente, as ações a serem executadas por uma só 
 empresa estão descritas na errata publicada em 02 de junho de 2017.” 

A IMPUGNANTE açega que os dispositivos acima são totalmente 
contraditórios, pois se existe responsabilidade solidária não há como 
determinar um percentual mínimo a ser executado pela empresa líder. Quem 
definirá a execução dos serviços serão os próprios consorciados, já que a 
responsabilidade é igual para ambos. 

Que o artigo 33 da Lei das Licitações (Lei 8.666/1993) fixa as condições que 
empresas consorciadas devem seguir, quando em determinada licitação 
permitir-se a participação de empresas em consórcio. O inciso V desse artigo 
determina a “responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados 
em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato”. 
Essa determinação legal dirigida aos consórcios em licitação é lex specialis, 
relativamente ao inciso I do artigo 278 da Lei 6.404/1976, que consagra a lex 
generalis, da não presunção de solidariedade. Em outras palavras, como “a lei 
geral é derrogada pela lei especial”, no caso específico de consórcio para fins 
de participar de licitação, sempre haverá solidariedade. 

Que o percentual estabelecido refere-se exclusivamente a responsabilidade 
financeira, uma vez que com relação à técnica, as empresas são responsáveis 
solidariamente. 

Por fim, diante o exposto, resta evidente que o Edital merece revisão a fim de 
se evitar a restrição ao caráter competitivo no caso em tela, com a alteração 
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das exigências que restringem injustificadamente a competitividade do 
certame, conforme demonstrado acima. 

DOS PEDIDOS  
Em que pese o habitual zelo, revestido de elevado rigor que convém a todo 
órgão da Administração Pública, indubitavelmente a Administração Licitante 
não vem atendendo a legislação vigente. Quer crer a Impugnante que os vícios 
encontrados no Edital tenham ocorrido por um equívoco. 

Diante de todo o exposto, requer e espera meticulosa atenção de V.Sa. para 
acolher as alegações trazidas a lume e rejeitar o Edital em apreço, 
SUSPENDENDO o ato convocatório para posterior republicação com as 
devidas correções, como medida de obediência ao sistema normativo vigente. 
DO MÉRITO: 

Considerando que: 
 

O Projeto de Modernização Administrativa e Tributária do Município de 
Contagem, justifica-se, sobretudo, pela necessidade imperiosa da 
implantação de recursos tecnológicos que permitam a ampliação, a 
modernização, a atualização e a precisão de suas bases de dados, 
dentre as quais se destacam a implantação do cadastro técnico 
multifinalitário, que terá aplicação prioritária para atualização dos 
Cadastros de Imóveis das Secretarias Municipais de Fazenda e 
Regulação Urbana; 

 
A atualização das informações imobiliárias a partir do cadastro técnico 
multifinalitário é fundamental considerando-se a ampliação do conjunto 
de imóveis que passam a ser tributados pelo IPTU residencial, 
desativado por mais de duas décadas. Somente com o apoio de 
tecnologias de precisão têm-se a acurácia necessária para um processo 
de justiça tributária; 
 
O Ministério Público de Contas apresentou representação apontando 
irregularidades e omissões ao renunciar receitas públicas devido a não 
cobrança do IPTU;  
 
A precisão e o escopo dos serviços demandados farão com que o 
processo de manutenção e atualização seja realizado com aporte menor 
de recursos; 
 
A precisão e a qualidade das informações produzidas subsidiarão 
também projetos executivos de engenharia e arquitetura, com a 
qualidade e agilidade necessárias. 

A equipe técnica realizou a análise dos itens do pedido de impugnação 
apresentada, sob os quais cabem as considerações pontuadas abaixo e julgou 
pela não aceitação do presente pedido de impugnação do edital.  
Observa-se, a propósito, que o atendimento das solicitações sugeridas 
descaracterizaria o objeto e os objetivos do projeto, podendo haver recursos e 
impugnações no sentido contrário. 
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ITENS EXAMINADOS E RESPECITVAS RESPOSTAS 
Item II: Do direito 
O documento com o pedido está datado de 04 de julho de 2017, e foi 
protocolado em meio físico, nessa data, último dia para protocolar a 
apresentação do pedido. É tempestivo, porém demonstra interesse 
procrastinatório. 
Item III – Das impugnações: 
 

 Da alínea “f” do item 7.2 do Edital – Certificação ISO 9001:2008 
A certificação ISO não é impeditiva para habilitação das empresas na primeira 
fase da licitação. A Certificação será utilizada para pontuação no julgamento 
da proposta técnica. O certame em nenhum momento exige, nem tão pouco, 
desclassifica propostas que não apresentem tal Certificação. 
 
No mesmo Acórdão - 539/2015-Plenário, citado pela empresa FACILITA para 
embasar o pedido de impugnação ficou validado a utilização da certificação 
ISO 9001 como critério de pontuação, como se lê abaixo: 
 

“É admitida a utilização de certificação ISO 9001 como critério de 
pontuação de proposta, desde que vinculado tão-somente à 
apresentação de certificado válido, com atribuição de pontos ao 
documento em si, de forma global pelos serviços prestados, sendo 
vedada a pontuação de atividades específicas. 
Ainda na Representação sobre a concorrência tipo técnica e preço 
promovida pelo Sebrae, para a contratação de empresa especializada 
no desenvolvimento de conteúdo educacional na modalidade a 
distância, a representante apontara a exigência de certificação ISO 
9001 com atribuição de pontos a expressões e redações específicas no 
escopo do certificado. Em suas justificativas, o Sebrae alegou que 
decidira pontuar processos específicos da certificação, considerando “o 
objeto a ser contratado e os itens que envolvem os serviços de ensino a 
distância, uma vez que processos genéricos de educação ou de 
educação presencial não comprovariam a excelência em processos 
específicos de educação a distância”. Ao analisar a questão, o relator 
registrou que o TCU “tem aceitado a exigência desse tipo de certificado 
como critério de pontuação desde que vinculado tão somente à 
apresentação de certificado válido, com atribuição de pontos ao 
documento em si, de forma global pelos serviços de informática 
prestados, vedada a pontuação de atividades específicas”. Nessa linha, 
citou, dentre outros precedentes, o Acórdão 1094/2004-Plenário, de sua 
relatoria. O Plenário do Tribunal, em razão dessa e de outras 
irregularidades, fixou prazo para a anulação da concorrência e 
determinou ao Sebrae, no ponto, que “em futuros certames abstenha-se 
de estabelecer pontuação de atividades específicas quando exigir 
certificações ISO 9001 para fins de classificação técnica das propostas. 
Acórdão 539/2015-Plenário, TC 021.768/2014-5, relator Ministro-
Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 18.3.2015.” 

 Da alínea “e” do item 7.2 do Edital – Cadastramento de imóveis 
urbanos 
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A experiência da empresa na execução de serviços de cadastramento de 
imóveis urbanos não é impeditiva para habilitação das empresas na primeira 
fase da licitação. A experiência será utilizada para pontuação no julgamento da 
proposta técnica. 
A definição dos intervalos de números de unidades a serem cadastradas se 
baseia em experiências similares de municípios com o porte e adensamento 
de Contagem, que conta, atualmente, com mais de 130.000 (cento e trinta mil) 
imóveis. A elaboração de um diagnóstico qualitativo e quantitativo de todos os 
imóveis é pré-requisito para subsidiar a seleção das unidades a serem 
recadastradas no Município. O cadastro imobiliário de Contagem não é 
atualizado a mais de 20 anos, o que requer da empresa contratada agilidade e 
expertise técnica, logística e operacional.  
 

 Da alínea “e” do item 7.2 do Edital – Geocodificação de lotes 
urbanos 

A experiência da empresa na execução de geocodificação de lotes urbanos 
não é impeditiva para habilitação das empresas na primeira fase da licitação. A 
experiência será utilizada para pontuação no julgamento da proposta técnica. 
Diferentemente do citado pela empresa FACILITA, o Edital não busca atestar a 
capacidade técnica nessa fase de análise e julgamento. Os atestados técnicos 
foram solicitados na fase de habilitação. 
Concomitante, os mesmos critérios utilizados no item anterior (letra b) se 
aplicam para subsidiar a manutenção da decisão da administração municipal. 
 

 Da alínea “d” do item 7.2 do Edital – Dos equipamentos 
A característica do equipamento não é impeditiva para habilitação das 
empresas na primeira fase da licitação. A caracterização do equipamento será 
utilizada para pontuação no julgamento da proposta técnica. 
A definição de quais critérios e equipamentos que mais se adequam as 
demandas do município é prerrogativa da equipe técnica de 
Geoprocessamento da administração municipal que se baseou em diversos 
critérios técnicos, tais como: 
O sensor mais pontuado é o que melhor atende as necessidades, pois gera 
imagens de faixas contínuas sem emendas na linha de voo e em diferentes 
perspectivas lineares, propiciando uma faixa de voo denominada quase-
ortogonal, diferentemente da tradicional perspectiva central das imagens 
geradas pelos sensores matriciais. Outra grande diferença é que as imagens 
do sensor linear não têm mais uma sequência de modelos estereoscópicos ao 
longo da faixa de voo, comum as imagens geradas pelo sensor matricial, e sim 
uma faixa inteira com estereoscopia, possibilitando a combinação de 3 pares 
estereoscópicos diferentes (Anterior e Nadir, Nadir e Posterior, Anterior e 
Posterior), o que traz ganhos em produtividade e conforto visual para o 
usuário. Permitem a obtenção de uma imagem com a melhor radiometria, pois 
cada pixel da imagem tem um valor espectral adquirido diretamente para cada 
uma das bandas espectrais (R, G, B, NIR e PAN), e os pixels possuem o 
mesmo tamanho em cada uma das bandas.  Além disso, “todos os objetos são 
gravados três vezes em 100% das cenas ou visadas, enquanto em uma 
câmera aérea analógica, a aquisição da imagem é obtida com 60% ou 50% de 
posição de todos os objetos em três fotografias diferentes” (SANTOS, 2013).  
Busca-se o melhor para Administração pública e cabe a mesma construir uma 
solução com qualidade e aderente à evolução tecnológica, considerando 
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também as condições financeiras. Assim, a distribuição das pontuações dos 
equipamentos claramente descritas no edital, traduz estágios distintos de 
evolução tecnológica, sem contrariar o princípio da razoabilidade. 
Observa-se, a propósito, que o GSD solicitado pelo Município, conforme 
descrito no item 3 do Edital, é de 10 cm, não cabendo a observação da 
solicitante. 

 Da alínea “e” do item 7.2 do Edital: 
A experiência da empresa não é impeditiva para habilitação das empresas na 
primeira fase da licitação. A experiência será utilizada para pontuação no 
julgamento da proposta técnica. 
Ao contrário do que exposto pela empresa FACILITA, a área rural do Município 
de Contagem é menor que a área urbana, foco principal da Cobertura 
aerofotogramétrica, Restituição estereofotogramétrica e Perfilamento a Laser. 
Não desmerecendo trabalhos de restituição de elementos naturais, ao 
contrário do exposto, os desafios para essa atividade em área urbana são 
distintos.  
A caracterização do Edital prima por atender a demanda urbana do Município. 

 Do item 6.1.6 – Consórcios   
Entendemos não haver contradição na resposta dada anteriormente ao 
questionamento feito pela mesma empresa. Devido à complexidade e a 
interligação dos serviços a serem prestados, o fracionamento das ações dos 
itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, do Anexo V, que que trata do 
detalhamento das atividades descritas no item 3 implicaria, diretamente, na 
qualidade dos produtos a serem entregues.  Com a adoção deste 
procedimento a administração pública poderá gerir com maior eficiência e 
assertividade o desenvolvimento do projeto. A administração pública não está 
definindo quem executara os serviços, mas, contabilizando que os itens 
enumerados perfazem, no mínimo, 70% das 13 atividades a serem entregues.  
A caracterização acima não exime as empresas constituintes do Consórcio da 
responsabilidade solidaria por 100% das ações prevista no inciso V, artigo 33, 
da lei de licitações (Lei 8.666/1993).   
CONCLUSÃO: 
Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide receber a 
IMPUGNAÇÃO proposta pela empresa FACILITA ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA. EPP, CNPJ número 27.696.993/0001-34, eis que é 
tempestiva, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, ficando mantida as 
exigências constantes dos itens combatidos na presente IMPUGNAÇÃO. 
Comissão Permanente de Licitações 
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
Recebo a Impugnação interposta pela Empresa FACILITA ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA. EPP, CNPJ número 27.696.993/0001-34, eis que é 
tempestiva, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a 
decisão da Comissão Permanente de Licitações está técnicamente  embasada 
no relatório expedido pela Equipe Técnica da Secretaria de Planejamento. 
Posto isso, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitações, 
mantendo as exigências combatidas 
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Contagem, 05 de julho de 2017. 
Hugo Otávio Costa Vilaça 
Secretário Municipal de Administração 
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