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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

Diretoria de Compras

 

Resposta Julgamento de Impugnação IV e V - SEJUSP/DCO                                                                                                             

      Belo Horizonte, 24 de maio de 2021.

REF.: PREGÃO Nº 1451044 – 69/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, neste ato representado por  sua  Pregoeira,  Sra. Francielle de Souza Florido
Milan, designada através da  Resolução SEJUSP nº 206, de 13 de outubro de 2020, vem, em razão da IMPUGNAÇÃO ao Ato Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta por IBFC -
Ins�tuto Brasileiro de Formação e Capacitação prestar os devidos esclarecimentos, como segue:

 

1.  DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta a IMPUGNAÇÃO  ao ato convocatório do PREGÃO Nº 1451044– 69/2021, cujo objeto é prestação de serviços de planejamento, organização,
formulação de questões, operacionalização, logís�ca e execução de concurso público, para provimento de 2.420 (duas mil, quatrocentos e vinte) vagas para a carreira de Agente de
Segurança Penitenciário/Policial Penal, em conformidade com o  explanado nos arquivos anexos (29784191, 29784218).

 

2. PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes�vidade, verifica-se que a impugnação atende às exigências previstas nos itens 3.1 do Edital Licitatório, uma vez que o prazo para apresentação
do documento em epígrafe finda-se no dia 20/05/2021, haja vista que a sessão de pregão é no dia 25/05/2021 e que o mesmo foi encaminhado no dia 20/05/2021. O item referente ao
prazo de encaminhamento da impugnação está citado a seguir:

3.1 Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no site h�p://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1 Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do
Estado de Minas Gerais, alterna�vamente, via e-mail licitacaodco@seguranca.mg.gov.br, observados o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2 É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de impugnação informar à Secretaria  de Estado de Jus�ça e Segurança Pública a
indisponibilidade do sistema
[...]

3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e expiram
os prazos em dia de expediente na Administração.

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/239485?paginaCorrente=01&posicaoPagCorrente=239477&linkBase=http%3A%2F%2Fjornal.iof.mg.gov.br%3A80%2Fxmlui%2Fhandle%2F123456789%2F&totalPaginas=28&paginaDestino=9&indice=0
http://www.compras.mg.gov.br/
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Nesta esteira, cito também o art. 24 do Decreto Estadual nº 48.012/2020, que dispõe o prazo de encaminhamento de impugnações:

Art. 24 – Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis antes da data
fixada para a abertura da sessão pública.

Desta maneira, tendo em vista o encaminhamento tempes�vo da impugnação esta pregoeira decide conhecer a IMPUGNAÇÃO e julga como segue.

 

3. DOS  REQUERIMENTOS DO IMPUGNANTE

Requer o impugnante que seja ra�ficado o item 12.4 do Termo de Referência, conforme cito a seguir::

Portanto, considerando-se que o cronograma financeiro para pagamento da licitante vencedora do lote I gera aumento desnecessário nos custos de realização do
objeto trazendo prejuízo financeiro à Administração, conforme argumentação acima, serve a presente para IMPUGNAR o edital, para que seja re�ficado o item
12.4. do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, a seguir: 
 

CRONOGRAMA FINANCEIRO

META ETAPA/FASE
DURAÇÃO INDICADOR

FINANCEIROINÍCIO TÉRMINO

Lote 1- SERVICO DE ORGANIZAÇÃO,
FORMULAÇÃO DE QUESTÕES,

OPERACIONALIZAÇÃO E LOGÍSTICA
PARA CONCURSO PUBLICO

Elaboração da Prova Obje�va e Redação após período de
inscrição dos candidatos

até 30 (trinta) dias corridos a par�r do
término do período de inscrições

30% do
valor total
do Lote I

Período de publicização do resultado final da 2ª etapa e convocação
para a 3ª etapa

após realização da 2ª
etapa

até 14 (catorze) dias corridos após
publicação da classificação final da 2ª

etapa

35% do
valor total
do Lote I

Período de publicização do resultado final da 3ª etapa e convocação
para a 4ª etapa

após realização da 3ª
etapa

até 3 (três) dias corridos após
publicação de resultado final da 3ª

etapa

25% do
valor total
do Lote I

Período de publicização do resultado final da 4ª etapa e convocação
para a 5ª etapa

após realização da 4ª
etapa

até 3 (três) dias corridos após
publicação de resultado final da 4ª

etapa

8% do valor
total do Lote

I

Publicação da classificação final e homologação do concurso Público após realização da 6ª
etapa

até 3 (três) dias corridos após
publicação de resultado final da 6ª

etapa

2% do valor
total do Lote

I
 

 

O fornecedor impugnante afirma ser incoerente o cronograma financeiro estabelecido para o lote I ser vinculado as a�vidades do lote II, uma vez que a úl�ma parcela de
pagamento ou indicador financeiro, que compreende um total de 35% do valor do lote I, somente será paga após a finalização do lote II, ainda que as ins�tuições contratadas para
execução dos lotes possam ser diferentes. Segue suas objeções:

Ainda que se considere a possível intervenção da licitante vencedora do lote I na elaboração e publicação de resultados, listas e documentos vinculados ao término
da 6ª etapa do Concurso Público, é necessário pautar-se na razoabilidade para determinação do percentual a ser pago após a conclusão das a�vidades do lote II.
Imaginemos que a licitante vencedora do lote I tenha realizado todas as suas responsabilidades, restando apenas a eventual necessidade de se processar e publicar
resultados finais rela�vos à 6ª Etapa, mas, por razões que fogem ao seu controle, a ministração Curso de Formação Técnico Profissional venha a ser suspensa ou
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prorrogada. Como seria tratado o pagamento dos serviços já prestados pela licitante vencedora do lote I?
 
[...]
 
Mesmo que não determinado com clareza no edital, se considerarmos uma eventual responsabilidade de intervenção da licitante vencedora do lote I nas
a�vidades de finalização do concurso público, após conclusão da 6ª Etapa, como processamentos e publicações, não podemos considerar que os custos para essas
a�vidades terão impacto financeiro maior do que 2% (dois por cento) do total a ser pago a essa licitante.
[...]
 
Em suma, a Administração planeja realizar o pagamento das a�vidades relacionadas às etapas 1 e 2 do concurso público após conclusão das mesmas enquanto
planeja pagar pelas a�vidades das etapas 3, 4 e 5 após a conclusão de a�vidades de responsabilidade de uma segunda empresa. Por obvio, caso a Administração
entendesse ser mandatório o pagamento das etapas 3, 4 e 5 apenas após a finalização da quinta etapa, deveria vincular a úl�ma parcela do cronograma
financeiro à finalização da Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada.
[...]
 
Diante do exposto, constata-se que em vista do objeto da presente licitação tratar-se de execução con�nuada e dividida por etapas, a regularidade do pagamento
não pode se dissociarem-se do adimplemento das etapas executadas. (grifo meu)
 

Assim, a empresa requer que a impugnação seja julgada procedente e que a Comissão de Licitação re�fique o instrumento convocatório no que tange o item 12.4 do
Termo de Referência. 

 

4. DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente, insta frisar que a matéria impugnada pelo fornecedor IBFC - Ins�tuto Brasileiro de Formação e Capacitação na impugnação IV e V tratam-se do mesmo
teor e referem-se ao Termo de Referência, o qual foi elaborado pela  Diretoria de Ensino Integrado e a Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público.

Assim, tendo em vista que os pontos levantados pelo impugnante são de matéria estritamente técnica, haja vista necessidade de avaliação técnica sobre aquilo que a área
entende ser conveniente para o cronograma �sico-financeiro da prestação de serviço em questão, o processo para Diretoria de Ensino Integrado foi encaminhado, conforme dispõe o
inciso III do art. 17 do Decreto 48.012/2020, e a emissão de resposta consta no Memorando.SEJUSP/CONC.nº 24/2021, o qual cito parte: 

Realizadas as ponderações pela Comissão, e imbuídos em atuar conforme o princípio da impessoalidade, esta comissão analisou criteriosamente as
impugnações proferidas IV eV, de mesmo teor, atendo-se ao arrazoado do impugnante e aos critérios observados em licitações por pregão, nos termos do art. 40,
inc. XIV, "b" da Lei nº 8.666/93. A decisão tomada foi no sen�do de atender parcialmente ao solicitado, alterando-se o cronograma de pagamentos, que
passará a ser conforme disposto no quadro abaixo:
 

CRONOGRAMA FINANCEIRO

META ETAPA/FASE
INDICADOR

FÍSICO DURAÇÃO INDICADOR
FINANCEIRO

UNID 1 INÍCIO TÉRMINO
 
 

 
Elaboração da Prova Obje�va e Redação

UNID 1 após
período de

 30% do
valor total
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Lote 1 - SERVICO DE ORGANIZAÇÃO,
FORMULAÇÃO DE QUESTÕES,

OPERACIONALIZAÇÃO E LOGÍSTICA PARA
CONCURSO PÚBLICO

 

 inscrição
dos

candidatos

até 30 (trinta) dias corridos a par�r do término
do período de inscrições

 

do Lote I

Período de publicização do resultado final da 2ª etapa e
convocação

para a 3ª etapa
UNID 1

após
realização

da 2ª
etapa

até 14 (catorze) dias corridos após publicação
da classificação final da 2ª

etapa

 
30% do

valor total
do Lote I

 
 

Período de publicização do resultado final da 4ª etapa e
convocação

para a 5ª etapa
UNID 1

após
realização

da 4ª
etapa

até 14 (catorze) dias corridos após publicação
de resultado final da 4ª etapa

 
25% do

valor total
do Lote I

Publicação da classificação final concurso Público UNID 1

após
realização

da 6ª
etapa

até 3 (três) dias corridos após publicação de
resultado final da 6ª etapa

15% do
valor total
do Lote I

 

Ademais, ressaltamos que, não obstante a administração pública tenha optado em separar a execução da 6ª Etapa do concurso em lote diverso da contratação
para organização do certame, entendemos que esta organização não se encerra com a execução da Etapa 4, mas deve acompanhar toda a execução
do certame, até a conclusão de uma das fases mais importantes do concurso que é exatamente a operacionalização e publicização do resultado final e da
homologação do mesmo.
A decisão da Comissão é pautada, outrossim, no Princípio da Razoabilidade, que também deve nortear os atos da Administração Pública, sem deixar de considerar
que é ato discricionário da mesma Administração o estabelecimento de cronogramas de pagamento de serviços contratados. (grifo meu)

Assim, em conformidade com a manifestação da área técnica, o Termo de Referência foi modificado, passando a constar a seguinte redação:

12.4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
12.4.1 O cronograma �sico do Lote I do concurso, encontra-se disposto no item  1.2.1.1.4 e  do Lote II no item 1.2.1.2, 2. deste Termo de Referência.
12.4.2 Abaixo o cronograma financeiro:

CRONOGRAMA FINANCEIRO

META ETAPA/FASE
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO INDICADOR

FINANCEIROUNID 1 INÍCIO TÉRMINO
Lote 1 - SERVICO DE ORGANIZAÇÃO,

FORMULAÇÃO DE QUESTÕES,
OPERACIONALIZAÇÃO E LOGÍSTICA PARA

CONCURSO PÚBLICO

Elaboração da Prova Obje�va e Redação UNID 1 após período de inscrição
dos candidatos

até 30 (trinta) dias
corridos a par�r do

término do período de
inscrições

30% do
valor total
do Lote I

Período de publicização do resultado final da 2ª
etapa e convocação

para a 3ª etapa
UNID 1 após realização da 2ª

etapa

até 14 (catorze) dias
corridos após
publicação da

classificação final da 2ª
etapa

30% do
valor total
do Lote I

Período de publicização do resultado final da 4ª
etapa e convocação

UNID 1 após realização da 4ª
etapa

até 14 (catorze) dias
corridos após

25% do
valor total
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para a 5ª etapa publicação de
resultado final da 4ª

etapa

do Lote I

Publicação da classificação final concurso
Público UNID 1 após realização da 6ª

etapa

até 3 (três) dias
corridos após
publicação de

resultado final da 6ª
etapa

15% do
valor total
do Lote I

Lote 2 - SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE
CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

DE PESSOAL EM ÁREA OPERACIONAL
 
 
 
 

Curso de Formação Técnico Profissional -
Primeiro Grupamento UNID 1

após publicação da
classificação final da 5ª

etapa
até 78 dias

40% do
valor total
do Lote II

Curso de Formação Técnico Profissional -
Segundo Grupamento UNID 1

após término da parte
EAD do Primeiro

Grupamento
até 78 dias

20% do
valor total
do Lote II

Publicação da classificação final e homologação
do concurso Público UNID 1 após realização da 6ª

etapa

até 3 (três) dias
corridos após
publicação de

resultado final da 6ª
etapa

40% do
valor total
do Lote II

 

13. DO PAGAMENTO
13.1 QUANTO AO LOTE 1

13.1.1 O pagamento do Lote I será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária
emi�da por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, dividido em três parcelas da seguinte
forma:

1ª parcela - 30% (trinta por cento) do valor total,  após o término do prazo para pagamento das inscrições do concurso público;
2ª parcela - 30% (trinta por cento) do valor total, após a aplicação dos testes psicológicos; e
3ª parcela - 25% (vinte e cinco por cento), do valor total, após o resultado  final da 4ª. etapa - Prova de Condicionamento Físico por testes
específicos;
4ª parcela - 15% (quinze por cento),do valor total , após publicação do resultado final da 6ª etapa- CFTP.

13.1.2 O pagamento à CONTRATADA somente será realizado mediante a efe�va prestação dos serviços nas condições estabelecidas, o que será
comprovado por meio de atestado no documento fiscal correspondente, emi�do pela Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública - SEJUSP.
13.1.3 A remuneração da CONTRATADA  para executar o Lote I, no que tange  às 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Etapas  se dará exclusivamente através do valor pago
pelo candidato a �tulo de taxa de inscrição.

 

Deste modo,  esta pregoeira acompanha  a área técnica em sua resposta e decide por acatar parcialmente a impugnação apresentada.

Não obstante em conformidade com o § 3º do art. 24 do Decreto Estadual 48.012/2020, será definida e publicada nova data para par�cipação do certame. Todavia, em
virtude do tempo necessário para realizar nova publicação, nos mesmos meios em que se deu o primeiro Edital, será necessário a suspensão do pregão.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
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Atenciosamente,

 

 

 

Francielle de Souza Florido Milan

Pregoeira Coordenadora de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador(a), em 24/05/2021, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 29880558 e o código CRC 78DB4E61.

Referência: Processo nº 1450.01.0164962/2020-43 SEI nº 29880558

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública 

Diretoria de Compras

 

Memorando.SEJUSP/DCO.nº 808/2021

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021.

Para: Natália I. Nascimento Rodrigues

Diretoria de Ensino Integrado

Para: Roberta Correa Lima Ignácio da Silva

Superintendente Educacional de Segurança Pública

 

  
  Assunto: Impugnação de Edital
 
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0164962/2020-43].
 
  Objeto: Prestação de serviços de planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logís�ca e execução de concurso público, para
provimento de 2.420 (duas mil, quatrocentos e vinte) vagas para a carreira de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal.

 

Prezada Diretora,

 

Cumprimentando-a cordialmente, com o intuito de subsidiar as decisões desta Pregoeira, no que concerne aos atos pra�cados no Pregão
69/2021, com fundamento no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual 48.012/2020, encaminho a Impugnação do Edital IV e V (29784191, 29784218)
para análise e manifestação dessa Diretoria e Superintendência  por apresentar pontos de matéria estritamente técnica.



24/05/2021 SEI/GOVMG - 29784271 - Memorando

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34612668&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001417&infra_hash=1… 2/2

Nos termos do subitem 3.1. do Edital 69/202, a manifestação foi enviada tempes�vamente pelo fornecedor por meio do portal de compras
no dia 20/05/2021. Não obstante, a impugnação deverá ser julgada no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento, conforme preconiza
o subitem 3.3. do edital.

As informações apresentadas neste documento não excluem outras que puderem complementá-lo.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

 

Francielle de Souza Florido Milan

Pregoeira Coordenadora de Compras

 

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador(a), em 21/05/2021, às 08:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29784271 e o código CRC 72FF53F3.

Referência: Processo nº 1450.01.0164962/2020-43 SEI nº 29784271

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública 

Concurso Público

 

Memorando.SEJUSP/CONC.nº 24/2021

Belo Horizonte, 23 de maio de 2021.

Para: Francielle de Souza Florido Milan

           Pregoeira Coordenadora de Compras

 

  
  Assunto: Impugnação de Edital
 
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0164962/2020-43].
 
  Objeto: Prestação de serviços de planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logís�ca e execução de concurso público, para
provimento de 2.420 (duas mil, quatrocentos e vinte) vagas para a carreira de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal.

 

Prezada Pregoeira e Coordenadora,

 

Cumprimentando-a cordialmente, em resposta ao Memorando DCO 808/2021, bem como, buscando subsidiar as decisões dessa Pregoeira,
no que concerne aos atos pra�cados no Pregão 69/2021, com fundamento no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual 48.012/2020, em
respostas às Impugnações do Edital IV e V (29784191, 29784218), de mesmo teor, formuladas pelo IBFC-  INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO, cujo objeto é o Concurso Público para Provimento de vagas da carreira de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal, seguem análise e
manifestação desta Diretoria de Ensino Integrado e da Comissão Especial de Acompanhamento dos Concursos SEJUSP..
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Nos termos do subitem 3.1. do Edital 69/202, as manifestações foram enviadas tempes�vamente pelo fornecedor por meio do portal de
compras no dia 20/05/2021 e recebidas nesta Comissão Concursos em 21/05/2021.

A Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em seu art. 2º diz que “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, mo�vação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência”. Juntos, estes princípios indicam que o poder público está obrigado a mostrar correspondência de seus atos com a ideia de coerência,
impessoalidade, racionalidade e sensatez.

Segue-se o pedido de impugnação formulado pelo IBFC:

"Portanto, a Administração Pública, aqui representada pela Comissão de Acompanhamento dos Concursos Públicos SEJUSP, conforme
Resolução Conjunta SEJUSP/SEPLAG nº 04, de 25 de maio de 2020,  deve executar da maneira mais correta o dever que lhe foi
imposto, em elaborar e gerir o concurso público, sem causar prejuízos de qualquer natureza ou pelo menos minimizando-os ao
máximo, observadas as especificidades do concurso a ser executado em dois lotes, portanto, objetos diferenciados,  podendo a
execução ser feita pela mesma empresa ou por empresas diferentes, conforme item.1.2.1.do Termo de Referência (29124671).
Portanto, considerando-se que o cronograma financeiro para pagamento da licitante vencedora do lote I gera aumento desnecessário
nos custos de realização do objeto trazendo prejuízo financeiro à Administração, conforme argumentação acima, serve a presente
para IMPUGNAR o edital, para que seja re�ficado o item 12.4. do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Ao tratarmos especificamente o cronograma financeiro estabelecido para o lote I, é possível iden�ficar um vínculo com as a�vidades
do lote II, uma vez que a úl�ma parcela de pagamento ou indicador financeiro, que compreende um total de 35% do valor do lote I,
somente será paga após a finalização do lote II, ainda que as ins�tuições contratadas para execução dos lotes possam ser diferentes.
Ainda que se considere a possível intervenção da licitante vencedora do lote I na elaboração e publicação de resultados, listas e
documentos vinculados ao término da 6ª etapa do Concurso Público, é necessário pautar-se na razoabilidade para determinação do
percentual a ser pago após a conclusão das a�vidades do lote II. Imaginemos que a licitante vencedora do lote I tenha realizado todas
as suas responsabilidades, restando apenas a eventual necessidade de se processar e publicar resultados finais rela�vos à 6ª Etapa,
mas, por razões que fogem ao seu controle, a ministração Curso de Formação Técnico Profissional venha a ser suspensa ou
prorrogada. Como seria tratado o pagamento dos serviços já prestados pela licitante vencedora do lote I?"

Arrazoadas as ponderações constantes da impugnação e usando do Princípio da Razoabilidade, que trata de impor limites à
discricionariedade administra�va, predizendo que a Administração Pública, no exercício de atos discricionários, deve atuar de forma racional, sensata e
coerente, cabe esclarecer que não é obje�vo desta Comissão restringir premissas previstas em lei para par�cipação de empresas no pregão; tão somente
enseja-se estabelecer os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade na execução do concurso público.

Realizadas as ponderações pela Comissão, e imbuídos em atuar conforme o princípio da impessoalidade, esta comissão analisou
criteriosamente as impugnações proferidas IV eV, de mesmo teor, atendo-se ao arrazoado do impugnante e aos critérios observados em licitações por
pregão, nos termos do art. 40, inc. XIV, "b" da Lei nº 8.666/93. A decisão tomada foi no sen�do de atender parcialmente ao solicitado, alterando-se o
cronograma de pagamentos, que passará a ser conforme disposto no quadro abaixo: 
 

CRONOGRAMA FINANCEIRO
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META ETAPA/FASE INDICADOR
FÍSICO

DURAÇÃO INDICADOR
FINANCEIRO

UNID 1 INÍCIO TÉRMINO
  

UNID 1

após
período de
inscrição

dos
candidatos

  

 Elaboração da Prova Obje�va e Redação

até 30 (trinta) dias
corridos a par�r
do término do

período de
inscrições

30% do
valor total
do Lote I

    

 
Lote 1 - SERVICO DE ORGANIZAÇÃO, FORMULAÇÃO DE

QUESTÕES, OPERACIONALIZAÇÃO E LOGÍSTICA PARA CONCURSO
PÚBLICO

Período de publicização do resultado
final da 2ª etapa e convocação

para a 3ª etapa
UNID 1

após
realização

da 2ª etapa

até 14 (catorze)
dias corridos após

publicação da
classificação final

da 2ª
etapa

 
30% do

valor total
do Lote I

 
 

Período de publicização do resultado
final da 4ª etapa e convocação

para a 5ª etapa
UNID 1

após
realização

da 4ª etapa

até 14 (catorze)
dias corridos após

publicação de
resultado final da

4ª etapa

 
25% do

valor total
do Lote I

 Publicação da classificação final
concurso Público UNID 1

após
realização

da 6ª etapa

até 3 (três) dias
corridos após
publicação de

resultado final da
6ª etapa

15% do
valor total
do Lote I

 

Ademais, ressaltamos que, não obstante a administração pública tenha optado em separar a execução da 6ª Etapa do concurso em lote
diverso da contratação para organização do certame, entendemos que esta organização não se encerra com a execução da Etapa 4, mas deve acompanhar
toda a execução do certame, até a conclusão de uma das fases mais importantes do concurso que é exatamente a operacionalização e publicização do
resultado final e da homologação do mesmo.

A decisão da Comissão é pautada, outrossim, no Princípio da Razoabilidade, que também deve nortear os atos da Administração Pública, sem
deixar de considerar que é ato discricionário da mesma Administração o estabelecimento de cronogramas de pagamento de serviços contratados. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,
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Natalia Nascimento Rodrigues

Representante SESG/Comissão Concursos

 

Tadeu de Lery Costa - Masp 1484484-9

Representante  SIII/Comissão Concursos

 

Fabiano Rodrigues Marx - Masp 664160-9

Representante SEPLAG /Comissão Concursos

 

Pedro de Araujo Maia - Masp 1106732-9

Representante DEPEN/Comissão Concursos

 

Carolina Marquezani - Masp 1149857-3

Representante DEPEN/Comissão Concursos

 

Daniela Rangel - Masp 1189941-6

Representante DEPEN/Comissão Concursos

 

Bianca Alves Ribeiro Bianchi Scaldaferri - Masp 1382611-0

Representante SRHU/Comissão Concursos

 

Larissa Neves Silva Maia - Masp 1386881-5

Representante SRHU/Comissão Concursos

 

 

Documento assinado eletronicamente por Tadeu de Lery Costa, Diretor, em 24/05/2021, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Documento assinado eletronicamente por Bianca Alves Ribeiro Bianchi Scaldaferri, Servidora, em 24/05/2021, às 11:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Natalia Imaculada Nascimento Rodrigues, Diretora, em 24/05/2021, às 11:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carolina Cris�na Sousa M. Sampaio, Policial Penal, em 24/05/2021, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Pedro de Araujo Maia, Superintendente, em 24/05/2021, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Aguiar Rangel, Servidora Pública, em 24/05/2021, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Rodrigues Marx, Diretor, em 24/05/2021, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29847081 e o código CRC E7EAEAC4.

Referência: Processo nº 1450.01.0164962/2020-43 SEI nº 29847081

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Esclarecimentos e impugnações

 

Órgão ou entidade: 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC

Número do pregão: 1451044 000069/2021

Objeto da licitação: Serviços de planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística e execução de concurso público, para
provimento de 2.420 (duas mil, quatrocentos e vinte) vagas ASP

Data da licitação: 25/05/2021

Edital: Arquivo do edital

Nº da Solicitação: 0005

Tipo de solicitação: Impugnação

Situação: Enviada

Data: 20/05/2021 23:50

Dados do
solicitante

Tipo de pessoa: Pessoa jurídica

CNPJ: 09.211.443/0001-04

Nome: IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

Representante do fornecedor: Cleberson da Silva

E-mail: 
Envio de noti�cação de resposta cleberson@ibfc.org.br

Telefone: (11) 4701-1658

Mensagem: Encaminho anexo procuração ao pregão.

Arquivo: 
Pode ser incluído apenas 1 arquivo. Arquivo 1: Visualizar arquivo

Resposta
Mensagem:

Arquivo:

 Concluir solicitação

08:09:32 Fechar

Responder solicitação

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/dados/esclarecimentosimpugnacoes/telaCadastroEsclarecimentosImpugnacoes.html?id=3148&metodo=alterar
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Esclarecimentos e impugnações

 

Órgão ou entidade: 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC

Número do pregão: 1451044 000069/2021

Objeto da licitação: Serviços de planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística e execução de concurso público, para
provimento de 2.420 (duas mil, quatrocentos e vinte) vagas ASP

Data da licitação: 25/05/2021

Edital: Arquivo do edital

Nº da Solicitação: 0005

Tipo de solicitação: Impugnação

Situação: Enviada

Data: 20/05/2021 23:50

Dados do
solicitante

Tipo de pessoa: Pessoa jurídica

CNPJ: 09.211.443/0001-04

Nome: IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

Representante do fornecedor: Cleberson da Silva

E-mail: 
Envio de noti�cação de resposta cleberson@ibfc.org.br

Telefone: (11) 4701-1658

Mensagem: Encaminho anexo procuração ao pregão.

Arquivo: 
Pode ser incluído apenas 1 arquivo. Arquivo 1: Visualizar arquivo

Resposta
Mensagem:

Arquivo:

 Concluir solicitação

08:12:15 Fechar

Responder solicitação

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/dados/esclarecimentosimpugnacoes/telaCadastroEsclarecimentosImpugnacoes.html?id=3148&metodo=alterar
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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 69/2021 

Processo de Compra n° 1451044 00069/2021 

 

 

O IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, 

inscrito no CNPJ sob o nº 09.211.443/0001-04, com sede na Rua Waldomiro Gabriel de 

Mello, 86, Taboão da Serra, Estado de São Paulo, vem, mui respeitosamente,  

 

IMPUGNAR O EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

O que passa a fazer nos termos a seguir aduzidos: 

 

Trata-se de certame que tem por objeto a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação de serviços de instituição para a Prestação de serviços de 

planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística e 

execução de concurso público, para provimento de 2.420 (duas mil, quatrocentos e vinte) 

vagas para a carreira de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal. 

 

 



 

 

 

Realizada a análise do novo edital, com previsão de abertura de sessão 

de licitação em 25/04/2021 a impugnante acabou por identificar dispositivos que ferem a 

isonomia processual, o acesso ao certame e a própria legalidade, motivo pelo qual se faz 

imperiosa a retificação do instrumento convocatório nos pontos a seguir arguidos: 

 

I - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

Dispõe o edital da licitação que o objeto se constitui em 2 (dois) lotes 

distintos: 

 

LOTE I – Serviço de organização, formulação de questões, 

operacionalização e logística para concurso público; 

 

LOTE II - Serviço de ministração de curso de capacitação como requisito 

para ingresso profissional, após concurso público. 

 

Considerada a divisão de lotes e o uso da terminologia CONTRATADAS 

em diversos pontos do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, resta claro que há 

possibilidade de se contratar 2 (dois) fornecedores distintos para prestarem os serviços 

relativos aos lotes I e II do Edital. O mesmo documento detalha as atividades 

individualmente, de forma a especificar quais são as responsabilidades da 

CONTRATADAS para os diferentes lotes. 

 

Observa-se que a responsabilidade da instituição a ser contratada 

para a realização do lote I envolve todas as atividades não pertinentes a 6ª Etapa do 

Concurso Público – Curso de Formação Técnico Profissional, que será de 

responsabilidade da contratada para o lote II. 

 

Ocorre que com relação ao item 12.4. do ANEXO I - TERMO DE 

REFERÊNCIA, que trata do cronograma físico-financeiro, podemos observar o 

seguinte quadro: 

 

 



 

 

 

 

 

Ao tratarmos especificamente o cronograma financeiro estabelecido para 

o lote I, é possível identificar um vínculo com as atividades do lote II, uma vez que a última 

parcela de pagamento ou indicador financeiro, que compreende um total de 35% do 

valor do lote I, somente será paga após a finalização do lote II, ainda que as 

instituições contratadas para execução dos lotes possam ser diferentes. 

 

Ainda que se considere a possível intervenção da licitante vencedora do 

lote I na elaboração e publicação de resultados, listas e documentos vinculados ao término 

da 6ª etapa do Concurso Público, é necessário pautar-se na razoabilidade para 

determinação do percentual a ser pago após a conclusão das atividades do lote II.  

 

Imaginemos que a licitante vencedora do lote I tenha realizado todas 

as suas responsabilidades, restando apenas a eventual necessidade de se processar e 

publicar resultados finais relativos à 6ª Etapa, mas, por razões que fogem ao seu 

controle, a ministração Curso de Formação Técnico Profissional venha a ser 

suspensa ou prorrogada. Como seria tratado o pagamento dos serviços já 

prestados pela licitante vencedora do lote I? 

 



 

 

 

Observa-se também, que a penúltima parcela a ser paga a licitante 

vencedora do lote I é vinculada à finalização da 2ª etapa do concurso público, o que 

indica que os custos de realização da 3ª, 4ª e 5ª etapa serão remuneradas 

extemporaneamente, uma vez que são atreladas à última parcela de pagamento. 

 

Para melhor elucidar a desproporcionalidade adotada no cronograma 

financeiro proposto em edital, apresentamos abaixo um quadro que resume as 

responsabilidades da licitante a ser contratada para o lote I (grifado): 

 

ETAPA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 
VAGAS NO 
CERTAME 

CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DA 
ETAPA 

ÍNDICE DE 
MULTIPLICAÇÃO 

TOTAL DE 
CANDIDATOS 

1 
Provas objetivas e 
Redação 

Contratada Lote I 

2420 

- 70.000 (estimado) 

2 
Prova de aptidão 
psicológica e 
psicotécnica 

Contratada Lote I 3 7260 

3 Exames médicos Contratada Lote I 2,8 6776 

4 
Prova de 
condicionamento físico 
por testes específicos 

Contratada Lote I 2,5 6050 

5 
Comprovação de 
idoneidade e Conduta 
Ilibada 

Contratante 2,1 5082 

6 
Curso de formação 
técnico profissional 

Contratada Lote II - 2497 

 

Ainda que a responsabilidade relacionada à 5ª Etapa seja da 

CONTRATANTE e apenas acompanhada pela contratada do lote 1, para fins de 

registro, publicações e relatórios dos dados a serem inseridos na Máscara a ser enviada 

à SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme item 1.2.2.10.18., 

foi considerada a necessidade de intervenção pela contratada para o lote I. 

 

Além do volume de candidatos envolvidos nas primeiras cinco etapas do 

objeto da licitação ser muito superior ao número de candidatos para a 6ª etapa, destaca-

se que todo o custo da licitante contratada para o lote I se concentra nas atividades 

grifadas em amarelo na tabela apresentada acima, ao mesmo tempo que a 

Administração determina que 35% do valor total devido a esse licitante somente 

será pago quando finalizadas as atividades do licitante vencedor do lote II.  

 



 

 

 

Ora, temos de reconhecer a incongruência das responsabilidades 

que envolvem desembolso financeiro das licitantes e cronograma de pagamento 

pelas atividades desenvolvidas conforme determina o edital.  

 

Mesmo que não determinado com clareza no edital, se considerarmos 

uma eventual responsabilidade de intervenção da licitante vencedora do lote I nas 

atividades de finalização do concurso público, após conclusão da 6ª Etapa, como 

processamentos e publicações, não podemos considerar que os custos para essas 

atividades terão impacto financeiro maior do que 2% (dois por cento) do total a ser 

pago a essa licitante. 

 

Mais, todas as atividades de competência da licitante vencedora do lote I 

atreladas às etapas 1, 2, 3 e 4 envolvem contratação de pessoal de qualificação técnica 

específica, disponibilização de estrutura física para atendimento aos candidatos, 

materialização de provas, formulários, folhas de respostas e outros instrumentos, além 

dos custos relacionados aos transportes, compra de diversos materiais, uso de sistemas, 

entre outros. 

 
Em suma, a Administração planeja realizar o pagamento das atividades 

relacionadas às etapas 1 e 2 do concurso público após conclusão das mesmas enquanto 

planeja pagar pelas atividades das etapas 3, 4 e 5 após a conclusão de atividades de 

responsabilidade de uma segunda empresa.  

 
Por obvio, caso a Administração entendesse ser mandatório o pagamento 

das etapas 3, 4 e 5 apenas após a finalização da quinta etapa, deveria vincular a última 

parcela do cronograma financeiro à finalização da Comprovação de Idoneidade e Conduta 

Ilibada. 

 
II - DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA 

 
   

Diante dos fatos narrados, vale citar a Súmula TCU 247, abaixo transcrita: 

 

 “É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, 

nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 



 

 

 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou 

perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 

relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 

adequar-se a essa divisibilidade.”  

 

Como se vê, o Tribunal de Contas da União recomenda que a licitação 

seja procedida por lotes sempre que econômica e tecnicamente viável, cabendo a 

Administração, justificadamente, demonstrar a vantajosidade da opção feita. Enfim, a 

licitação por lotes deve ser econômica e tecnicamente viável, ou seja, a divisão do objeto 

em vários lotes não pode culminar na elevação do custo da contratação de forma 

global, nem tampouco afetar a integridade do objeto pretendido ou comprometer a 

perfeita execução do mesmo.  

 

Também vale dizer que, a Lei nº 8.666/1993 estabelece a obrigatoriedade 

de cláusula contratual prevendo, nas condições de pagamento, cronograma de 

desembolso máximo por etapa ou parcela, conforme disponibilidade dos recursos 

financeiros respectivos. Portanto, deve o cronograma de desembolso estar em harmonia 

com o projeto básico, de forma que possa refletir o andamento e a realidade da obra ou 

do serviço e definir claramente, em especial datas de início de execução, de conclusão e 

de entrega de cada etapa, conforme deliberações do TCU: 

 

É evidente que para impedir a realização de pagamentos antecipados, 

deve-se exigir também dos licitantes que vinculem, em seus cronogramas, 

o percentual relativo à etapa executada ao seu respectivo valor no 

orçamento do projeto. Tal cuidado, aliado à adoção do critério de 

aceitabilidade de preço unitário no instrumento convocatório, conforme 

exige o art. 40, inciso X da Lei 8669/93, compatibiliza o cronograma de 

pagamentos da proposta do licitante ao cronograma de desembolso da 

Administração, que depende da disponibilidade dos recursos públicos. 

Convém lembrar que o art. 40, IX, b, da Lei de Licitações e Contratos exige 



 

 

 

que o Edital indique o cronograma de desembolsos máximo por período, 

em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.  

Acórdão 2650/2007 Plenário (Relatório do Ministro Relator) 

 

Providencie cronogramas físico-financeiros atualizados, que possibilitem 

visualizar o acompanhamento da programação e a compatibilidade da 

execução contratual ao longo do prazo estipulado para seu término, bem 

assim facilitar a supervisão, em conformidade com o disposto nos arts. 6º, 

inciso IX, 8º e 67 da Lei nº 8.666/1993.  

Decisão 835/2002 Plenário 

 

Diante do exposto, constata-se que em vista do objeto da presente 

licitação tratar-se de execução continuada e dividida por etapas, a regularidade do 

pagamento não pode se dissociarem-se do adimplemento das etapas executadas.  

 

Destaque-se ainda que na licitação por lotes, cada um é considerado 

como uma licitação autônoma e independente, que apenas processa-se de forma 

conjugada em um único procedimento, conforme ensinamentos de Marçal Justen Filho:  

 

“Na licitação por itens, há um único ato convocatório, que estabelece 

condições gerais para a realização de certames, que se processarão 

conjuntamente, mas de modo autônomo.  

(...) A autonomia se revela pela faculdade outorgada aos licitantes de 

produzir propostas apenas para alguns itens. Os requisitos de habilitação 

são apurados e cada proposta é julgada em função de cada item. Há 

diversos julgamentos, tanto na fase de habilitação quanto na de exame de 

propostas. Mesmo que materialmente haja um único documento, haverá 

tantas decisões quanto sejam os itens objeto de avaliação.  

(…) Assim, por exemplo, é inválido estabelecer que o licitante deverá 

preencher os requisitos de habilitação para o conjunto global dos objetos 

licitados (eis que o julgamento se faz em relação a cada item).  

 
 
 



 

 

 

III - DA CONCLUSÃO: 

 

Ora, diante das deliberações acimas, é certo que a incongruência da 

aplicação dos percentuais identificada, leva aos licitantes a considerarem um custo e um 

risco relacionado ao cronograma financeiro que impacta também na precificação de seus 

serviços. Isso se dá, uma vez que ao prever o desembolso da totalidade ou quase a 

totalidade dos custos necessários para execução do objeto com muita antecedência, 

somado ao risco de ter a última parcela paga com prazo maior do que o previsto, por 

eventos que fogem ao seu controle, os valores cobrados serão maiores. 

 

Assim, a Administração contraria o princípio da economicidade e sem 

justificativa, força aos fornecedores a considerarem um risco financeiro desnecessário em 

suas propostas, trazendo prejuízo ao erário. 

 
Portanto, considerando-se que o cronograma financeiro para 

pagamento da licitante vencedora do lote I gera aumento desnecessário nos custos 

de realização do objeto trazendo prejuízo financeiro à Administração, conforme 

argumentação acima, serve a presente para IMPUGNAR o edital, para que seja 

retificado o item 12.4. do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, a seguir: 

 
CRONOGRAMA FINANCEIRO 

META ETAPA/FASE 
DURAÇÃO INDICADOR 

FINANCEIRO INÍCIO TÉRMINO 

Lote 1 - SERVICO DE 
ORGANIZAÇÃO, 

FORMULAÇÃO DE 
QUESTÕES, 

OPERACIONALIZAÇÃO 
E LOGÍSTICA PARA 

CONCURSO PÚBLICO 

Elaboração da Prova 
Objetiva e Redação 

após 
período de 
inscrição 

dos 
candidatos 

até 30 (trinta) dias corridos 
a partir do término do 
período de inscrições 

30% do valor 
total do Lote I 

Período de publicização 
do resultado final da 2ª 
etapa e convocação 
para a 3ª etapa 

após 
realização 
da 2ª etapa 

até 14 (catorze) dias 
corridos após publicação 

da classificação final da 2ª 
etapa 

35% do valor 
total do Lote I 

Período de publicização 
do resultado final da 3ª 
etapa e convocação 
para a 4ª etapa 

após 
realização 
da 3ª etapa 

até 3 (três) dias corridos 
após publicação de 

resultado final da 3ª etapa 

25% do valor 
total do Lote I 

Período de publicização 
do resultado final da 4ª 
etapa e convocação 
para a 5ª etapa 

após 
realização 
da 4ª etapa 

até 3 (três) dias corridos 
após publicação de 

resultado final da 4ª etapa 

8% do valor 
total do Lote I 

Publicação da 
classificação final 
concurso Público 

após 
realização 
da 6ª etapa 

até 3 (três) dias corridos 
após publicação de 

resultado final da 6ª etapa 

2% do valor 
total do Lote I 

 



 

 

 

IV - DOS REQUERIMENTOS: 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 

procedente, com efeito de retificar o edital pelas razões expostas na presente, no que 

tange o item 12.4 do Anexo I – Termo de Referência. 

 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a 

alteração aqui pleiteada, republicando o edital com as devidas retificações e reabrindo-se 

os prazos para a participação dos interessados, tudo nos termos da Lei. 

 

 

Termos em que. 

P. Deferimento. 

 

São Paulo, 20 de maio de 2021. 

 

 

IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

 


