
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO PREGÃO ELETRÔNICO 

INSTITUTO GONÇALO MONIZ – FIOCRUZ-BA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

(Processo Administrativo n.°25383.000251/2021-09) 

 

IMPUGNAÇÃO 
 
A MEGA 3 CONSTRUÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.596.552/0001-84, , 

estabelecida em Avenida Luís Viana Filho, 13223, Conj. Hangar Business Park, Edif. Hangar 

5, Sala 611, São Cristóvão, Salvador/BA, CEP: 41.500-300, vem tempestivamente perante 

Vossa Excelência, através de seu representante legal abaixo assinado, com fundamento 

no art. 41, § 2º, da Lei 8.666/1993, impugnar o Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 

001/2022, para a “O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Limpeza, 

Conservação e de Jardinagem para o campus do Instituto Gonçalo Moniz - Fundação 

Oswaldo Cruz - Bahia (IGM/Fiocruz-BA) e outros espaços cedidos à Instituição, onde 

funciona a subunidade do CIDACS, localizada no Parque Tecnológico da Bahia, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.., pelos 

fatos e fundamentos a seguir demonstrados: 

 
 

 
I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 
Por meio do Edital ora Impugnado, o INSTITUTO GONÇALO MONIZ – FIOCRUZ-BA tornou 

público o interesse de realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, tipo menor preço, tendo por objeto a “contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização, que 

compreenderá, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o 

emprego dos equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas suas 

dependências”. 

 

Com o devido e merecido respeito, o Edital em questão contém algumas 

ilegalidades, a saber: (i) No preço estimado pelo òrgão vários fatores tem que ser levado 

em conta; 

 

E o que se passa a demonstrar. 
 



 
 
 
 

 
I – DA INCORRETA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

Com efeito, no que diz respeito à cotação de preços a  proposta pela empresa 

licitante, há referência equivocada no Edital da necessidade de pagamento do valor da 

tarifa de transporte público na cidade de Salvador, em vista do Edital ter estipulado o 

valor a menor para a localidade: 

 

11.1.1.2. O valor do Vale Transporte foi obtido tendo como parâmetro o 

numero de 52 vales transportes mensais por empregado e 26 dias/mês de trabalho, 

aplicado sobre o valor atualmente praticado na cidade de Salvador - R$ 4,40 (quatro 

reais e quarenta centavos) , descontando-se 6% (seis por cento) do salário-base. (gn) 

 

Assim, temo o Edital publicado em 23/06/2022, entretando  como é de 

conhecimento de todos a tarifa do transporte coletivo para Salvador, sofreu reajuste  a 

partir de 04/06/2022, conforme portaria nº 021/22 a qul estipulou a tarifa para R$ 4,90. 

 

Nesse passo, como dito alhures em sentido contrário o Edital estipula o valor 

da tarifa de transporte público aquém do estabelecido, violando a legislação específica, 

o que fere e macula todo o certame público. 

 

Em outro ponto a ser combatido no Edital trata-se da relação dos materiais e 

equipamentos, haja vista, o edital assim rege: 

 

11.1.6. Os custos dos materiais de limpeza, higiene, EPIS e fardamento serão 

calculados com base nos valores contidos na planilha de custo do contrato anterior , uma 

vez que o mesmo atendia a demanda do IGM. A relação desses materiais e equipamentos 

foi anexado (anexo IV do ETP) . O preço de referência desses itens foi obtido por meio de 

atualização dos preços utilizando o IPCA acumulado, contados a partir de 12 meses 

posterior à data da proposta , uma vez que não houve reajuste de preços no contrato 

antigo. O indíce encontrado corrigido foi de 24,28% . (anexo VI do ETP). (g.n) 

 

 



) 

 

Nesse passo, ao  esquadrinhar o Edital o que se verifca é que o anexo citado 

VI do ETP, não consta e nem tampouco foi disponibilizado, o que fatalmente prejudica 

toda e qualquer mensuração de uma proposta com sobriedade. 

  

Portanto, diante do exposto deveria  constar no edital o que aponta a 

legislação pertinente quanto ao valor correto da tarifa de transporte público, bem como 

a relação dos materiais a serem disponibilizados na execução dos serviços. 

 

O presente edital deverá ser modificado para em face das propostas das 

licitantes ficarem prejudicadas pelas ausências dos itens alhures impugnados. 

 

Torna-se imperioso a correção do presente edital com a divulgação correta 

do valor da tarifa de transporte público e a publicidade da relação dos materiais / 

equipamentos para que sejam observados os princípios da legalidade e igualdade dos 

competidores, uma vez que, ao apresentarem as propostas, alguns licitantes podem cotar 

o valor do transporte equivocadamente como fez crê o Edital e sem parâmetro dos 

insumos que serão utilizados, o que tornara o julgamento desigual das propostas, bem 

como trazer insegurança jurídica para futura contratação. 

 

Nesse passo, a alteração de cláusula editalícia capaz de afetar a formulação 

das propostas das licitantes sem a republicação do edital e a reabertura dos prazos para 

apresentação de novas propostas ofende os princípios da publicidade, da vinculação ao 

instrumento convocatório e da isonomia. (TCU - Acórdão 2032/2021 Plenário) 

A alteração de itens do edital que possam interferir no conteúdo das 

propostas culminará na reabertura dos prazos, ao teor do disposto no artigo 21, § 4º, da 

Lei n. 8.666/1993, garantindo o amplo conhecimento das disposições do instrumento 

convocatório, possibilitando a reformulação das propostas, caso necessário. (TCE-MG - 

Processo 1077208 – Denúncia - 22/09/2020)  

 

 

Por tais razões, pugna pela admissão e provimento da presente Impugnação, 

a fim de que seja retificado o Edital. 

 

II – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 
Diante de tudo quanto exposto, em expressa atenção aos princípios e regras 



acima invocados, pugna pela admissão e provimento da presente impugnação, a fim de 

que: (i) o Termo de Referência — Anexo I do Edital seja retificado afim que sejam sanadas 

as omissões denunciadas do Edital. 

 

Diante de todo o exposto, REQUER a imediata suspensão do processo de 

forma a possibilitar a reformulação dos itens supra referidos, com fulcro nos princípios da 

legalidade, da competitividade, da isonomia, da ampla participação e da obtenção da 

proposta mais vantajosa, possibilitando assim a manutenção da lisura e legalidade do 

certame. 

 

Nestes termos, pede Deferimento. 
 

Salvador, BA. Em 30 de junho de 2022 
 
 

 

 


