
 Câmara Municipal de Sete Lagoas  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Domingos Louverture nº 335 – Bairro São Geraldo – Sete Lagoas / MG 

 CEP: 35700-177 - Fone: 31 3779-6300 | www.setelagoas.mg.leg.br 

 

Página 1 de 5 

DECISÃO DE ATO IMPUGNATÓRIO AO EDITAL 

 

Processo Licitatório nº 02/2022 

Pregão Eletrônico nº 02/2022 

Gerenciamento, controle e aquisição de combustível. 

 

Por entender que o presente processo licitatório, modalidade pregão eletrônico nº 

02/2022, contraria a legislação aplicada às licitações públicas a pessoa jurídica NEO 

CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI, aviou peça denominada 

impugnação ao edital, alegando, em síntese, que: 

 

22..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  

  

22..11..  DDAA  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  DDEE  SSEE  EEXXIIGGIIRR  BBAALLAANNÇÇOO  PPAATTRRIIMMIIOONNIIAALL  EE  ÍÍNNDDIICCEESS  

CCOONNTTÁÁBBEEIISS  

  

ÉÉ  ffaattoo  qquuee  aa  pprreessttaaççããoo  ddee  sseerrvviiççoo  qquuee  ssee  oobbjjeettiivvaa  ccoonnttrraattaarr  ccoomm  aa  lliicciittaaççããoo  eemm  tteellaa  ppoossssuuii  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  aattííppiiccaass,,  ssee  ddiiffeerreenncciiaannddoo  ddooss  ddeemmaaiiss  ttiippooss  ddee  pprreessttaaççããoo  ddee  sseerrvviiççoo  ccoommuumm..  

IIssssoo  ppoorrqquuee,,  aa  aattiivviiddaaddee  ddee  ggeerreenncciiaammeennttoo  ddee  aabbaasstteecciimmeennttoo  éé  ccaarraacctteerriizzaaddaa,,  eemm  ssuuaa  eessssêênncciiaa,,  

ppeellaa  iinntteerrmmeeddiiaaççããoo,,  oouu  sseejjaa,,  nnããoo  hháá  oo  ffoorrnneecciimmeennttoo  ddiirreettoo  ddee  sseerrvviiççooss  ddee  mmaannuutteennççããoo  ee//oouu  

aabbaasstteecciimmeennttoo  ddee  ccoommbbuussttíívveeiiss  ppoorr  ppaarrttee  ddaa  eemmpprreessaa  ggeerreenncciiaaddoorraa  ccoonnttrraattaaddaa,,  mmaass  ssiimm  ppoorr  

ppaarrttee  ddaass  ooffiicciinnaass  ee  ddooss  ppoossttooss  ddee  ccoommbbuussttíívveeiiss  ccrreeddeenncciiaaddooss..  

OOccoorrrree  qquuee,,  àà  lluuzz  ddoo  fflluuxxoo  ddee  ooppeerraaççõõeess  qquuee  aa  aattiivviiddaaddee  ddee  ggeerreenncciiaammeennttoo  nneecceessssaarriiaammeennttee  

tteemm  qquuee  sseegguuiirr,,  ttoorrnnaa--ssee  iimmppoossssíívveell  eexxeeccuuttaarr  uumm  ccoonnttrraattoo  ddeessttaa  eessppéécciiee  sseemm  oo  mmíínniimmoo  ddee  

ssoolliiddeezz  eeccoonnôômmiiccoo--ffiinnaanncceeiirraa,,  aaffiinnaall,,  aa  ccoonnttrraattaaddaa  pprreecciissaarráá  tteerr  ““ccaaiixxaa””  ppaarraa  aarrccaarr  ccoomm  ooss  

vvaalloorreess  pprroovveenniieenntteess  ddooss  sseerrvviiççooss  pprreessttaaddooss..  

((......))  

DDeessttaa  ffoorrmmaa,,  ttoorrnnaa--ssee  iinnvviiáávveell  aa  uuttiilliizzaaççããoo  ddee  uummaa  mmiinnuuttaa  ddee  eeddiittaall  qquuee  nnããoo  ssee  aaddeeqquuee  àà  

rreeaalliiddaaddee  ddaa  pprreessttaaççããoo  ddee  sseerrvviiççoo  ddee  ggeerreenncciiaammeennttoo,,  sseennddoo  ddee  eexxttrreemmaa  iimmppoorrttâânncciiaa  aaffeerriirr  ssee,,  

ddee  ffaattoo,,  aa  eemmpprreessaa  ppoossssuuii  ccaappaacciiddaaddee  ffiinnaanncceeiirraa  ppaarraa  eexxeeccuuttaarr  oo  ccoonnttrraattoo..  

SSoommeennttee  aassssiimm  hhaavveerráá  sseegguurraannççaa  nnaa  ccoonnttrraattaaççããoo,,  ccoomm  oo  aatteennddiimmeennttoo  ddoo  ffiimm  aallmmeejjaaddoo,,  qquuee  

nnaaddaa  mmaaiiss  éé  ddoo  qquuee  oo  ggeerreenncciiaammeennttoo  eeffeettiivvoo  ddooss  sseerrvviiççooss  pprreessttaaddooss  ppeellooss  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  

ccrreeddeenncciiaaddooss,,  sseemm  qquuaallqquueerr  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  iinnaaddiimmppllêênncciiaa  ppeerraannttee  aa  rreeddee  ccrreeddeenncciiaaddaa  qquuee  

ppooddee  ooppttaarr,,  eemm  rraazzããoo  ddeessttaa  iinnsseegguurraannççaa  nnoo  rreecceebbiimmeennttoo,,  ppeelloo  nnããoo  aatteennddiimmeennttoo..  

OOuuttrraa  iimmppoorrttaannttee  eexxiiggêênncciiaa  qquuee  ssee  ddeevvee  ccoonnssttaarr  ddoo  eeddiittaall  ddoo  cceerrttaammee  éé  aa  aapprreesseennttaaççããoo  ddooss  

íínnddiicceess  ddee  lliiqquuiiddeezz,,  nneecceessssáárriiooss  àà  aavvaalliiaaççããoo  ddaa  ccaappaacciiddaaddee  ddee  ppaaggaammeennttoo  ddaass  oobbrriiggaaççõõeess  

ccoonnttrraaííddaass  ppeellaass  lliicciittaanntteess  nnoo  eexxeerrccíícciioo  ddee  ssuuaass  aattiivviiddaaddeess,,  ccoommoo  éé  oo  ccaassoo  ddoo  íínnddiiccee  ddee  lliiqquuiiddeezz  

ggeerraall,,  lliiqquuiiddeezz  ccoorrrreennttee,,  ddeennttrree  oouuttrrooss..  

  

22..22..  DDAA  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  DDEE  SSEE  EEXXIIGGIIRR  AA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  AATTEESSTTAADDOO  DDEE  

CCAAPPAACCIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  

  

OOuuttrraa  oommiissssããoo  qquuee  éé  ssiinnôônniimmoo  ddee  iinnsseegguurraannççaa  nnaa  ccoonnttrraattaaççããoo  qquuee  mmeerreeccee  ddeessttaaqquuee  éé  aa  

aauussêênncciiaa  ddee  ccoommpprroovvaaççããoo  ddaa  qquuaalliiffiiccaaççããoo  ttééccnniiccaa..  NNããoo  hháá  ccoommoo  ssee  ppeennssaarr  eemm  ccoonnttrraattaarr  uummaa  

eemmpprreessaa  ppaarraa  pprreessttaarr  ooss  sseerrvviiççooss  qquuee  iinntteeggrraamm  oo  oobbjjeettoo  ddeessttee  cceerrttaammee  sseemm  aa  eexxiiggêênncciiaa  ddee  

ccoommpprroovvaaççããoo  ddee  qquuaallqquueerr  eexxppeerriiêênncciiaa  aanntteerriioorr..  



 Câmara Municipal de Sete Lagoas  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Domingos Louverture nº 335 – Bairro São Geraldo – Sete Lagoas / MG 

 CEP: 35700-177 - Fone: 31 3779-6300 | www.setelagoas.mg.leg.br 

 

Página 2 de 5 

IIssssoo  éé  ssiinnôônniimmoo,,  sseemm  ssoommbbrraa  ddee  ddúúvviiddaass,,  ddee  mmaaiiss  uummaa  iinnsseegguurraannççaa  ggrriittaannttee  nnaa  ccoonnttrraattaaççããoo..  

((......))  

  

22..33..  DDAA  FFIIXXAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDEESSCCOONNTTOO  MMÍÍNNIIMMOO  

  

CCoommoo  ssee  vveerriiffiiccaa  ppeellaa  lleeiittuurraa  ddoo  AAttoo  CCoonnvvooccaattóórriioo,,  AA  CCoonnttrraattaannttee  ffiixxoouu  aa  ttaaxxaa  mmíínniimmaa  ddee  

ddeessccoonnttoo  nnoo  ppeerrcceennttuuaall  ddee  22,,5500%%  

((......))  

AAoo  sseerr  eessttaabbeelleecciiddoo  oo  vvaalloorr  rreeffeerreenncciiaall  ddaa  ccoonnttrraattaaççããoo,,  aa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ddeevvee  tteerr  mmuuiittaa  

ccaauutteellaa  ppaarraa  qquuee  eessttee  vvaalloorr  nnããoo  sseejjaa  iimmpprraattiiccáávveell  ee  aaffaassttee  ooss  pprreetteennssooss  lliicciittaanntteess  ddoo  cceerrttaammee..  

NNoo  pprreesseennttee  ccaassoo,,  oo  ddeessccoonnttoo  mmíínniimmoo  aacceeiittoo  ppaarraa  oo  cceerrttaammee  iinnvviiaabbiilliizzaa  aa  aammppllaa  

ppaarrttiicciippaaççããoo  ddooss  lliicciittaanntteess,,  ppooiiss  ttrraattaa  ddee  rreeffeerreenncciiaall  mmuuiittoo  aallttoo..  MMeessmmoo  aaqquueelleess  qquuee  ppooddeerrããoo  

ppaarrttiicciippaarr,,  ffiiccaarrããoo  iimmppoossssiibbiilliittaaddooss  ddee  rreeaalliizzaarr  uummaa  jjuussttaa  ffaassee  ddee  llaanncceess,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  jjáá  

eessttaarrããoo  pprróóxxiimmooss  ddoo  ddeessccoonnttoo  mmááxxiimmoo  qquuee  oo  mmeerrccaaddoo  ppeerrmmiittee  ooffeerrttaarr..  

  

Em parecer o Procurador do Legislativo, lotado no setor de licitações opinou no 

sentido de receber a peça intitulada impugnação ao edital, uma vez que estão presentes todos os 

pressupostos de admissibilidade. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Acolho a manifestação da assessoria jurídica no sentido de receber a impugnação ao 

edital porque atendeu na íntegra os pressupostos de admissibilidade. 

 

Inicialmente registre-se que o presente certame licitatório foi instaurado na modalidade 

pregão eletrônico, portanto, está submetido às normas da Lei Nacional nº 10.520, de 20021, a qual 

será o norte para decisão da presente impugnação ao edital. 

 

Insurge a impugnante que o edital regente do pregão eletrônico em análise não exige 

dos licitantes a comprovação da qualificação econômica financeira e da qualificação técnica, 

avocando, para tanto, o descumprimento às regras da lei geral das licitações, sem razão. Aduziu que 

o edital fixou a taxa mínima de desconto no percentual de 2,50%, o que não é verdade. 

 

Como dito acima, o presente certame está sob a batuta da Lei Nacional nº 10.520, de 

2002. Esta modalidade de licitação foi instituída para a aquisição de bens e serviços comuns, como é 

o caso do objeto deste certame, o que dispensa a exigência de determinados documentos para a fase 

de habilitação, uma vez que os serviços não são complexos a ponto de desvirtuar sua condição de 

serviço de natureza comum. 

 

Vejamos o comando do art. 4º, inciso XIII da lei regente do pregão. 

 

                                                           
1  Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 
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XXIIIIII  --  aa  hhaabbiilliittaaççããoo  ffaarr--ssee--áá  ccoomm  aa  vveerriiffiiccaaççããoo  ddee  qquuee  oo  lliicciittaannttee  eessttáá  eemm  ssiittuuaaççããoo  rreegguullaarr  

ppeerraannttee  aa  FFaazzeennddaa  NNaacciioonnaall,,  aa  SSeegguurriiddaaddee  SSoocciiaall  ee  oo  FFuunnddoo  ddee  GGaarraannttiiaa  ddoo  TTeemmppoo  ddee  

SSeerrvviiççoo  --  FFGGTTSS,,  ee  aass  FFaazzeennddaass  EEssttaadduuaaiiss  ee  MMuunniicciippaaiiss,,  QQUUAANNDDOO  FFOORR  OO  CCAASSOO,,  ccoomm  aa  

ccoommpprroovvaaççããoo  ddee  qquuee  aatteennddee  ààss  eexxiiggêênncciiaass  ddoo  eeddiittaall  qquuaannttoo  àà  hhaabbiilliittaaççããoo  jjuurrííddiiccaa  ee  

qquuaalliiffiiccaaççõõeess  ttééccnniiccaa  ee  eeccoonnôômmiiccoo--ffiinnaanncceeiirraa;;  

 

“QUANDO FOR O CASO”. Diz a lei.  

 

Por se tratar de prestação de serviço considerado comum, conforme dispõe a lei 

regente, porque nada mais é que gerenciar e controlar a aquisição de combustível, a exigência de 

qualificação técnica não se aplica ao caso. O serviço objeto desta licitação não é complexo, como 

pretende fazer valer a impugnante, a ponto de se exigir das licitantes proponentes a comprovação de 

sua qualificação técnica. Irá a futura contratada gerenciar o consumo de combustível através de um 

sistema usualmente utilizado no mercado, o que por si só dispensa a comprovação técnica. 

 

Quanto a comprovação da qualificação econômico financeira é suficiente, para fins de 

habilitação no certame, saber se a licitante está ou não com pedido de recuperação judicial, 

extrajudicial ou falência. Não sendo a impugnante a fornecedora do objeto, no caso o combustível, 

mas, somente quem irá gerenciar e controlar o seu fornecimento, dispensável é exigir outra forma de 

comprovação desta qualificação. 

 

Vale aqui transcrever a lapidar lição do Mestre e Jurista JAIR EDUARDO SANTANA, 

in “Pregão Presencial e Eletrônico – Sistema de Registro de Preço”, Editora Fórum, 4ª edição, Belo 

Horizonte, 2014, p. 256: 

 

((......))  

AA  hhaabbiilliittaaççããoo  rreevveellaa--nnooss  eemm  úúllttiimmaa  aannáálliissee  aa  qquueemm  sseerráá  eevveennttuuaallmmeennttee  aaddjjuuddiiccaaddoo  ee  

hhoommoollooggaaddoo  oo  oobbjjeettoo  ddoo  cceerrttaammee..  EE  mmaaiiss  uummaa  vveezz  ddeevveemmooss  lleemmbbrraarr  qquuee  oo  iinnssttiittuuttoo  ssee  iinnsseerree  

nneessttee  mmoommeennttoo  nnoo  pprreeggããoo,,  ccuujjoo  pprroocceeddiimmeennttoo  éé  eessppeecciiaall,,  iinnffoorrmmaaddoo  qquuee  eessttáá  ppoorr  nnoorrmmaass  ee  

pprriinnccííppiiooss  ddiivveerrssooss  ddaaqquueelleess  aattrraaííddooss  ppaarraa  aass  ““lliicciittaaççõõeess  ccoonnvveenncciioonnaaiiss””..  

PPaarrttiinnddoo  ddee  ttaall  pprreessssuuppoossttoo,,  llóóggiiccoo  qquuee  nnoo  pprreeggããoo  nnããoo  ssee  ddeevvee,,  vviiaa  ddee  rreeggrraa,,  eessttaabbeelleecceerr  

eexxiiggêênncciiaass  ddee  hhaabbiilliittaaççããoo  qquuee  nnããoo  gguuaarrddeemm  ccoorrrreessppoonnddêênncciiaa  ccoomm  oo  rreessppeeccttiivvoo  oobbjjeettoo..  

EExxeemmpplloo  qquuee  rreeppeettiiddaammeennttee  tteemmooss  uuttiilliizzaaddoo  éé::  ssee  aa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  PPúúbblliiccaa  vvaaii  aaddqquuiirriirr  uummaa  

ccaaiixxaa  ddee  ffóóssffoorrooss,,  ppoorr  cceerrttoo  nnããoo  ddeevvee  eexxiiggiirr  ddeemmoonnssttrraattiivvooss  ccoonnttáábbeeiiss  ddoo  lliicciittaannttee  vveenncceeddoorr  

((íínnddiicceess  ddee  lliiqquuiiddeezz  ee  ssoollvvêênncciiaa,,  eettcc..))..  OO  ddeesspprrooppóóssiittoo  ddoo  eexxeemmpplloo  éé  iinntteenncciioonnaall,,  ppooiiss  

llaammeennttaavveellmmeennttee  mmuuiittaass  uunniiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ffaazzeemm  ddoo  pprreeggããoo  --  nnoo  ppaarrttiiccuullaarr  ccaassoo  ddaa  

hhaabbiilliittaaççããoo  --  uummaa  vveerrddaaddeeiirraa  ccoonnccoorrrrêênncciiaa  ppaarraa  oobbrraa  ddee  ggrraannddee  vvuullttoo..  EE  aa  ccrrííttiiccaa  nnããoo  éé  ddee  

ccuunnhhoo  tteeóórriiccoo,,  ppooiiss,,  ssee  iissssoo  ooccoorrrree,,  sseennddoo  eexxcceessssiivvaass  aass  eexxiiggêênncciiaass,,  aalliijjaa--ssee  ddoo  pprroocceeddiimmeennttoo  

mmuuiittooss  ppootteenncciiaaiiss  iinntteerreessssaaddooss..  FFeerree--ssee,,  nnoo  mmíínniimmoo,,  aa  iissoonnoommiiaa  ee  aa  ccoommppeettiittiivviiddaaddee..  
 

A lição do mestre vem calhar a questão ora decidida. O que a lei veda é a exigência 

excessiva de documentos para fins de habilitação, evitando, com isso, comprometer o caráter 

competitivo do certame e não a omissão de documentos, salvo os indispensáveis. 
 

Ademais, a questão ora manifestada, já passou pelo crivo do Egrégio Tribunal de 

Contas deste Estado, nos autos do processo de Denúncia nº 1058477, aviada por Prime Consultoria e 
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Assessoria Empresarial Ltda, em face do processo licitatório nº 38/2018, modalidade pregão 

presencial nº 35/2018, instaurado por este Poder Legislativo Municipal. 
 

A denunciante alegou que o estatuto das licitações prevê expressamente que, com a 

finalidade de se comprovar a boa situação financeira da empresa, deve ser exigido das licitantes, 

dentre outros, o balanço patrimonial, pois é documento idôneo para demonstrar de fato a saúde 

financeira de qualquer sociedade empresária, alegação idêntica a que ora se julga (???). 

 

Entretanto, a nossa Corte de Contas não vislumbrou nenhuma ilegalidade no edital 

regente do mencionado processo licitatório por não ter sido exigido dos licitantes a comprovação de 

sua qualificação técnica e econômica financeira, esta, através do balanço patrimonial do último 

exercício financeiro já exigível.  

 

A tese defendida pela Corte de Conta é que os documentos enumerados no art. 4º, 

inciso XII da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, não é exaustiva, tendo a Administração Pública o 

poder discricionário para definir quais documentos exigir dos licitantes proponentes, visando sempre 

o caráter competitivo do certame para obtenção da melhor proposta, principal objetivo da licitação. 

 

Para beleza da forma, transcrevo excertos da decisão proferida pela Corte Mineira. 

 

DENÚNCIA. CÂMARA MUNICIPAL. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. 

HABILITAÇÃO. COMPETITIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. ARQUIVAMENTO. 

As exigências habilitatórias na condição de garantias mínimas do cumprimento das 

obrigações, devem ser interpretadas mediante juízo de adequabilidade normativa, em 

apreço à competitividade licitatória, à isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa. 

A inocorrência da irregularidade indicada em processo licitatório dá ensejo ao 

julgamento da denúncia pela improcedência, com extinção do processo, nos termos do 

art. 71, § 2º, da Lei Complementar n. 102/2008. (Grifei). 

 

Do voto do Relator extrai-se o seguinte excerto: 

 

(...) 

Noutro ponto, a fixação de requisitos habilitatórios no edital de licitação depende da 

análise casuística com o uso da proporcionalidade – necessidade e adequação. As 

características e a complexidade do objeto que será contratado devem ser consideradas, 

não sendo razoável exigir todos os requisitos de habilitação previstos nos arts. 27 a 31 

da Lei nº 8.666/1993 em todas as contratações realizadas pela Administração, sob 

pena de afronta à competitividade do certame. 

(...) 

O mesmo entendimento se aplica, com mais razão, às contratações realizadas pela 

modalidade pregão, uma vez que a Lei nº 10.520/2002 não definiu, de maneira 

exaustiva, quais os documentos habilitatórios devem ser exigidos dos licitantes. 

(...) 

Compulsando os autos, constatou-se que, diante da natureza comum do objeto 

licitatório, as regras editalícia insertas na fase de habilitação (fls. 22/23) garantiram, 

de forma suficiente, precisa e adequada, o cumprimento das obrigações do licitante 

vencedor quanto aos aspectos questionados pela denunciante. 
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(...) 

Desse modo, entende-se pela improcedência do apontamento de irregularidade, com 

fulcro no art. 37, XXI, da Constituição da República de 1988. 

 

III – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, em consonância com a unidade técnica e o órgão ministerial, entendo 

pela improcedência da denúncia, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 17, § 2º, da Lei Complementar n. 102/2008. 

 

Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos, nos 

termos regimentais. (Original sem grifo) 

 

Portanto, o fato do edital, bem como os demais termos, não exigir dos potenciais 

licitantes a comprovação da qualificação técnica e a apresentação de balanço patrimonial, de onde se 

extrai os índices contábeis, para apuração da saúde financeira empresarial, por si só não conduz ao 

entendimento de que o edital está acometido de irregularidade. 

 

Por fim, registre-se que a matéria levantada pela impugnante nestes autos foi idêntica à 

levantada nos autos do processo licitatório nº 29/2019, instaurado na modalidade pregão nº 24/2019, 

quando na oportunidade a peça de impugnação foi julgada improcedente. 

 

No mesmo sentido, não procede a alegação de que o edital fixou taxa mínima de 

administração. Sabe-se que o inciso II do art. 3º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, dispõe que dos 

autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo, bem 

como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação. 

 

Vendo e revendo o Termo de Referência, Anexo I do edital, consta que o percentual da 

taxa de administração é uma estimativa, não exigindo dos licitantes a apresentação de taxa de 

administração mínima de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento), podendo as ofertas 

variarem para mais ou para menos.  

 

Diante do exposto, hei por bem julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL mantendo inalteradas as cláusulas neles constantes, nos termos retro fundamentados, 

determinando à pregoeira que se dê prosseguimento ao processo nos moldes em que foi divulgado. 

 

Defiro o pedido da impugnante para obtenção de cópias completas dos documentos 

constantes nos autos, devendo, contudo, arcar com as despesas xerográficas, nos termos do art. 63 da 

Lei Nacional nº 8.666, de 1993, aplicado subsidiariamente a esta modalidade de licitação naquilo que 

com ela não confrontar. 

 

Sete Lagoas, 20 de janeiro de 2022. 

 

 

ALCIDES LONGO DE BARROS 

Presidente do Poder Legislativo Municipal 


