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DECISÃO 

 

Trata-se de Impugnação impetrada pela empresa CS BRAISL FROTAS LTDA, 

ao edital da Tomada de Preços nº 009/2020, que versa sobre a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de locação de veículo, sem motorista, com objetivo de 

atender as necessidades das Secretarias do Município de Pinheiros, Estado do Espírito Santo.  

 

A empresa apresentou em sua peça vários questionamentos, sendo o primeiro 

quanto ao prazo para disposição dos veículos, tendo em vista que o edital estipula o prazo de 

07 (sete) dias a partir do recebimento da Ordem de Serviço. Pleiteando, portanto, a alteração 

do prazo para o de 90 (noventa) dias a partir da Ordem de Serviço, sob o argumento de 

dificuldade de cumprimento do prazo inicialmente exigido pelos problemas da indústria 

automobilística com a pandemia do coronavírus, a logística para entrega dos veículos 

considerando o endereço da empresa e principalmente sob a alegação de restrição da 

concorrência do edital.  

 

No mesmo sentido a Impugnante também pleiteia para que os eventuais atrasos no 

cumprimento da entrega dos veículos ocasionados por motivo de força maior, caso fortuito, 

ou fato de terceiros não sejam considerados inadimplemento contratual se motivado 

antecipadamente.  

 

Em sequência, a empresa CS BRASIL afirma que o edital, no item 4 do Termo de 

Referência, traz a previsão de que o valor ofertado pela empresa vencedora e incidente sobre 

o preço apurado será fixo e não poderá ser reajustado durante a vigência do contrato. 

Alegando que tal previsão infringe o inciso XI, do art. 40, da Lei 8.666/93, que determina a 

obrigatoriedade do critério de reajuste nos editais.  

 

Assim, a empresa solicita a correção do edital para passar a prever o reajuste dos 

preços contratuais após um ano da data de referência da proposta contratada e não da 

assinatura do contrato para o primeiro reajuste, sob o argumento de possibilidade de perda por 
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parte da empresa, no lapso temporal da formulação da proposta até a assinatura do contrato 

devido a variações de mercado. 

 

Ainda em sua impugnação a Empresa afirma que no edital não há previsão de 

juros de mora, multa e correção monetária no caso de atraso no pagamento pela contratante, 

tratando a ausência destas previsões como omissão da peça editalícia. Além do mais, a 

empresa sustenta a tese de que referidas previsões são imprescindíveis para recompor valor 

devido e inadimplido, visto que toda mora gera dano, se sustentando juridicamente nos termos 

dos artigos 884 e 404 do CC/02, bem como jurisprudência do STJ em julgado contra decisão 

do TJ-RS 2010.  

 

A fim de lograr êxito em seu pleito a empresa requer a retificação do edital para 

inclusão de cláusula expressa para aplicação de juros de mora legal, correção monetária e 

multa, quando o pagamento se der em atraso por culpa exclusiva da Contratante. 

 

Por fim, em seus requerimentos finais a empresa solicita a acolhida da 

impugnação para proceder com as alterações pretendidas, designando nova data para 

realização da Tomada de Preços 009/2020, em razão das modificações requisitadas. 

 

A impugnação foi protocolada dentro do prazo legal e atende todos os requisitos 

necessários, qual merece ser recebida.  

 

Pois bem, para que haja um bom desenvolvimento das linhas de raciocínio dentre 

as questões apresentadas pelo Impugnante, passaremos a uma análise minuciosa de cada 

ponto apresentado para enfim julgar estes com a máxima lisura isoladamente.  

 

De início observamos as alegações da empresa CS BRASIL, no que diz respeito 

às condições para cumprimento do prazo de entrega dos veículos conforme fixado no edital. A 

Impugnante alega a dificuldade de se obter veículos zero quilômetro no mercado atualmente 

devido à pandemia do coronavírus, onde as montadoras estão com os serviços paralisados. 
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Oportunidade que reforça sua tese afirmando ser a manutenção da exigência do prazo ficado 

no edital como sendo restrição da ampla concorrência.  

 

Pois bem, em que pese haver congruência em partes das alegações da empresa 

neste quesito, quando afirmada a dificuldade imposta pela pandemia do coronavírus, deve-se 

observar todos os pontos para julgamento. O edital prevê o prazo de entrega de entrega dos 

veículos em até sete dias após a emissão de ordem serviço, sabe-se com obviedade que a 

ordem serviço só pode ser emitida após assinatura do contrato, ou seja, a empresa vencedora 

da licitação terá prazo suficiente para preparação e entrega dos veículos, contando que a 

mesma recebe a notícia do vencimento no ato da sessão de abertura do certame.  

 

Assim, após a assinatura e publicação da ata, a empresa já pode se preparar para o 

atendimento, em que pese o Município ter o direito de contratar apenas o que lhe for 

necessário, a empresa vencedora tem o dever de se manter pronta para o cumprimento da 

licitação pretendida, sob pena de lesar o Município pelo descumprimento. Deste modo, após a 

lavratura e publicação da ata, respeita-se o prazo recursal para prosseguimento das fases, 

vindo a assinatura do contrato acontecer dias após o encerramento da sessão de abertura. 

 

Portanto, além do prazo natural das etapas do processo, após a emissão de ordem 

serviço que se dá posteriormente a assinatura do contrato, a empresa ainda tem 07 (sete) dias 

para cumprimento do objeto. Desta feita, não há do que se falar em restrição de competição 

por parte da Administração com aplicação de prazo curto, pois o prazo estipulado é 

plenamente suficiente para o cumprimento da demanda.  

 

Além do mais, a empresa que se dispõe a participar de uma licitação deve estar 

apta a atender plenamente aquilo para que se candidata, não podendo o Município se adaptar 

as vontades da possível licitante por violar diretamente o princípio da supremacia do interesse 

público.  

 

Outro ponto que deve ser observado é que a presente Tomada de Preços é dada 

para atendimento de uma demanda urgente, considerando que não há frota suficiente 
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disponível para atender as necessidades das Secretarias e o fluir dos serviços prestados. 

Todavia, o prazo solicitado pela Impugnante é veementemente impossível de ser aplicado 

pelo Município para execução do objeto da licitação, 90 (noventa) dias após ordem de serviço 

para entrega dos veículos coloca em risco todos os serviços das Secretarias.  

 

Por este motivo e regidos pelo doutrinamento do princípio da supremacia do 

interesse público, qual é um dos princípios fundamentais da administração pública e também 

uma prerrogativa que leciona que numa situação onde haja conflito de interesse particular e 

público prevalece o público, imprescindível se torna a manutenção do texto editalício na 

forma em que foi publicado. Sendo assim, julgamos improcedente o pleito no que diz respeito 

à alteração do edital para concessão do prazo de 90 (noventa) dias para entrega dos veículos. 

 

Em seguida, a Impugnante solicita a alteração do texto edital para previsão de 

reajuste anual dos valores contratuais de acordo a variação de mercado conforme disposto no 

inciso XI, do art. 40, da Lei 8.666/93. 

 

Deste modo, após relato e pedido da Impugnante ao analisarmos o texto 

impugnado do edital confirmamos que o mesmo no item 4 do Termo de Referências diz de 

forma equivocada que o valor ofertado pela empresa vencedora e incidente sobre o preço 

apurado será fixo e não poderá ser reajustado durante a vigência do contrato.  

 

Ocorreu, portanto, um equívoco grave no momento da lavratura do edital, 

principalmente por não ser prática desta administração nos demais editais publicado para 

licitações de outra natureza a previsão de impossibilidade de reajuste. Sabe-se que por mais 

que haja liberdade a Administração Pública para elaboração de seus editais conforme suas 

necessidades e, que o mesmo tem o peso e efeito legal, deve-se obedecer o que diz a 

legislação vigente para organização e formalização do texto editalício para alcance do objeto 

pretendido de forma justa e legalmente eficiente, sem lesar nenhuma parte.  

 

Sendo assim, por já haver em outros editais a previsão de reajuste anual dos 

valores como forma de correção baseada no índice de inflação e, primordialmente por ser uma 
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determinação legal, qual esta Comissão nas atribuições de administração pública jamais se 

eximiu de cumpri-las, momento em que reconhecendo seu descuido usa-se do presente para 

acatar em partes o pleito do tópico II-DO REAJUSTE.  

 

Por tais razões julgamos parcialmente procedente referido tópico para corrigir o 

texto de item 4 do termo de referência, passando a constar no mesmo a previsão do reajuste 

anual conforme cálculo de correção de acordo com o índice da inflação, porém mantendo a 

data base para o mesmo com sendo a data da assinatura do contrato. Considerando que tomar 

como data base cálculo de reajuste a data da oferta da proposta põe-se em prejuízo os 

interesses da Administração e o contrato seria vicioso, vez que regeria fatos anteriores a sua 

existência.  

 

Em sequência, a empresa Impugnante solicita a alteração do edital para inclusão 

de cláusula que prevê a incisão de juros de mora, multa e correção monetária no caso de 

atraso de pagamento pela contratante, alegando omissão do edital quanto à matéria.  

 

Em que pese o edital não prever a incidência de juros moratórios, multa e correção 

monetária em caso de atraso no pagamento pela contratante, a Administração não fica 

interditada da cobrança dos mesmos. Tendo em vista se tratar de obrigação determinada por 

lei, qual a taxação no instrumento convocatório e contratual acaba por se configurar mero 

formalismo, visto que não coloca em risco o direito do contratado receber o valor corrigido 

em caso de atraso.  

 

Felizmente esta Administração tem cumprido fidedignamente suas obrigações no 

adimplemento de débitos de qualquer natureza, ganhando reconhecimento a nível nacional 

pelo rigor em que executa esta função. Todavia, a boa repercussão têm sido atrativo para 

empresas participarem das licitações no Município endossando a tese da presunção de 

ausência de risco para inadimplemento contratual entre os contratos firmados com a 

Administração Pública. 
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Neste sentido foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

em julgamento de ação da mesma matéria, vejamos:  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. PARCELASPAGAS EM ATRASO. 

PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. – A adoção de 

um lustro para o reconhecimento do óbice prescricional escora-se no art. 1º do 

Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, firmando-se em que, norma especial, 

deva esse dispositivo prevalecer sobre o Código Civil – O risco de não haver 

consequência alguma para o inadimplemento contratual, bem como a natureza de 

mera recomposição do valor da moeda amparam a solução adotada pela r. sentença 

de origem ao assinar a incidência pro rata die da atualização monetária – A falta de 

previsão contratual da incidência de juros não lhes interdita a cobrança, 

correspondendo esses juros às perdas e danos pela falta de pontualidade no 

pagamento do preço – Adoção dos critérios definidos no julgamento do RE 

870.947, com reconhecida repercussão geral, para o cálculo do quantum debeatur. 

Provimento parcelar da apelação. Grifo nosso. 

 

(TJ-SP 00394800620128260053 SP 0039480-06.2012.8.26.0053, Relator: Ricardo 

Dip, Data de Julgamento: 17/07/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 17/07/2018) 

 

Por tal motivo, principalmente por não haver o risco do contratado ter seu direito 

prescrito ante a ausência de previsão, não se faz necessária a reparação do edital neste ponto 

no presente momento ante a garantia do direito de receber, bem como a possibilidade de 

protesto em vias judiciais caso ocorra o inadimplemento que não é característico desta 

administração. Motivo pelo qual julgamos improcedente o pedido do tópico III da 

Impugnação.  

 

Por fim, a Impugnante solicita o acolhimento de sua peça impugnatória para 

alterações do edital e consequentemente o adiamento da abertura do certame devido as 

alterações pretendidas.  

 

Pois bem, insta salientar que recebida a Impugnação e julgado seu mérito não se 

faz necessário o adiamento da abertura do certame com designação de nova data vinculada as 

alterações ocorridas com a presente decisão.  
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O art. 24, em seu §4º, da Lei 8.666/93 é taxativo em dizer que deve-se reabri o 

prazo igualmente concedido no edital quando houver alterações que interfiram diretamente na 

formulação das propostas, vejamos:  

 

§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 

No entanto, todo o pleito pretendido na presente Impugnação trata-se somente de 

alteração no texto que leciona sobre a fase de contratação, não havendo nada pertinente a 

formulação das propostas. Ou seja, mesmo que julgada procedente em sua totalidade a 

Impugnação em comento, seria impossível a reabertura do prazo inicialmente estabelecido por 

ser esta a prescrição legal citada acima.  

 

Desta feita, por mais que haja a intenção da Impugnante em lograr êxito no 

adiamento do certame este é absolutamente inviável perante a norma legal que rege as 

licitações. Sendo assim, pelas razões aqui expostas julgamos PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Impugnação da empresa CS BRASIL FROTAS LTDA, para alterar o 

texto do edital somente no que concerne ao reajuste, devendo constar a previsão nos moldes 

legais, conforme adotados nos outros editais elaborado e publicado por esta Comissão.  

 

Quanto ao questionamento impetrado pela mesma empresa no sentido de sanar 

dúvidas quanto ao mesmo edital impugnado, este não merece ser recebido em face da 

impugnação. Considerando que o objetivo da peça impugnatória é a modificação do edital, 

neste caso específico na tentativa de postergar o certame, entendemos a dubiedade das peças 

com expresso caráter protelatório, além de ter ocorrido a perda do objeto com o julgamento da 

Impugnação.  

 

Como de conhecimento, para o judiciário o recurso que assume o caráter 

protelatório configura o abuso do direito de recorrer que coloca em prejuízo a solução 

peremptória do litígio. Qual traduzida ao âmbito presente da administração pública, 

especificamente em licitações, coloca em risco o cumprimento da licitação e, sobretudo o 
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atendimento da demanda pretendida. Refletida diretamente na prestação do serviço público à 

população.  

 

Insta salientar que naquela esfera de poder o recurso protelatório pode incidir na 

pena de multa pelo julgamento de ação penal de litigância de má-fé, crendo esta Comissão 

não ser o desejo do Questionante e se tratar de um equívoco por parte desta.   

 

Sem mais, notifique a Impugnante do resultado desta Decisão, e publique-o no 

diário oficial do Estado e demais meios de publicidade devido, disponibilizando-a em sua 

integra no site do Município, sob o endereço: www.pinheiros.es.gov.br, na aba pertinente.  

 

Pinheiros – ES, 10 de julho de 2020. 
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