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RESPOSTAS À IMPUGNAÇÕES 

 

 

LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 

 

 

Trata-se de impugnações apresentadas pelas empresas VITALIZZA 

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA – ME, ECO SUL USINA DE RECICLAGEM 

LTDA e CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS VILA VELHA 

LTDA – CTRVV, interposta contra o Pregão eletrônico nº. 039/2022, cujo objeto trata-

se da Contratação de empresa para prestação de serviço de destinação final de 

resíduos de construção civil e demolição (CLASSE II B) e resíduos volumosos não 

perigosos (CLASSE II A – bagulhos, podas, cocos, restos de capina e afins, exceto 

resíduos domiciliares) para o Município Piúma/ES. 

Inicialmente verifica-se que as peças impugnatórias são tempestivas. 

Sem maiores delongas, vamos às respostas ponto a ponto. 

 

DO MÉRITO 

VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA - ME 

- Correção da descrição do objeto 

No que diz respeito a descrição e classificação dos resíduos contidos no edital, a 

impugnante requer que o mesmo seja alterado, sendo item único e sem divisão de 

classes. 

O Setor Técnico se manifestou no sentido de manter a descrição, não sendo 

necessária a alteração do objeto do certame, tendo em vista que a ABNT NBR 
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10.001/2004, norma que classifica os resíduos sólidos, não traz qualquer orientação 

quanto a descrição dos objetos a serem licitados e/ou contratos, sendo o objeto de 

fácil entendimento. 

- Exigência de geração de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

A impugnante alega que o edital exige registro da empresa no CREA porém não exige 

ART do contrato, sendo critério exigido pelo próprio Conselho, devendo assim constar 

como exigência editalícia. 

Após análise do setor técnico verificou-se a necessidade de apresentação da ART. 

Ocasião em que o edital será retificado. 

 

- Instalação provisória para recebimento dos resíduos 

O edital prevê que “caso a empresa CONTRATADA não dispor de área licenciada no 

raio estabelecido, deverá apresentar área provisória devidamente licenciada para 

recebimento dos resíduos” no prazo de até 40 (quarenta) dias. 

A Impugnante requer que tal possibilidade seja retirada do edital, uma vez que se 

encontra em desconformidade com a legislação pertinente.  

O setor técnico se manifestou desfavorável à solicitação, fundamentando que o 

referido serviço depende de licença de operação, a qual deve estar em conformidade 

com a legislação que rege a atividade. 

Conforme orientação jurídica, diante da necessidade das competentes licenças para 

o funcionamento da área, deverá constar no edital que poderá ser apresentada licença 

provisória, a qual precede a definitiva e possibilita o funcionamento do espaço. 

 

- Exigência das Licenças Ambientais e Alvará de Funcionamento na fase de 

habilitação 



 
  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 
PREGÃO 

 
 
Quanto às exigências para apresentação das licenças e alvará de funcionamento o 

edital dispõe que: 

17.7. A empresa vencedora do certame, para fins de assinatura do Contrato, 
deverá apresentar a seguinte documentação:  

17.7 .1. Licença Ambiental emitida pelo Órgão Ambiental competente para as 
seguintes atividades:  

a) Aterro de resíduos sólidos e rejeitos oriundos de atividades de construção 
civil – Classe A;  

b) Transbordo, triagem e armazenamento temporário de resíduos da 
construção civil ou resíduos volumosos;  

c) Triagem, desmontagem e/ou armazenamento temporário de resíduos 
sólidos reutilizáveis e/ou recicláveis não perigosos OU Reciclagem e/ou 
recuperação de resíduos sólidos triados, não perigosos.  

d) Alvará de localização e funcionamento. 

 

A Impugnante alega que a exigência das licenças para assinatura do contrato poderá 

acarretar na contratação de empresa em competência legal para desempenhar o 

objeto da presente licitação. 

Em seu art. 30 a Lei de Licitações estabelece a documentação relativa à qualificação 

técnica, prevendo no inciso IV “prova de atendimento de requisitos previstos em lei 

especial, quando for o caso”. 

A doutrina e jurisprudência entendem que a expressão lei especial abrange 

regulamentos administrativos como decretos, portarias e instruções normativas. 

Além das legislações específicas para emissão das licenças ambientais, o Código 

Ambiental do Município de Piúma, Lei nº 1.965 de 19 de dezembro de 2013, 

regulamente as exigências das licenças ambientais, que dispõe: 

Art. 15. O Poder Público compatibilizará as políticas de crescimento 
econômico e social com as de proteção do ambiente, com vistas ao 
desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável. 

§ 1º Não poderão ser realizadas sem licenciamento ações ou atividades 
suscetíveis de alterar a qualidade do ambiente. 
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Quanto ao Alvará de Funcionamento, a impugnante requer que o mesmo também seja 

exigido na fase de habilitação, tendo a equipe técnica se manifestado desfavorável 

por não haver dispositivo legal que possibilite tal cobrança na fase de habilitação. 

A Lei nº 8.666/1993 determina quais os documentos a serem exigidos para habilitação 

das empresas, de maneira taxativa. Vejamos: 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 
I – habilitação jurídica; 
II – qualificação técnica; 
III – qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal. 

 
 

Os artigos 28 a 31 da referida lei prevê os documentos relativos à habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e 

trabalhista, não havendo nenhuma menção quanto a exigência do Alvará de 

Localização e Funcionamento. 

 

Assim, o edital sofrerá alteração somente no tocante às exigências das licenças 

ambientais para a fase de habilitação. 

 

 

- Exigência de cadastro no IBAMA e SINIR na fase de habilitação 

A impugnante requer a inclusão de comprovação dos cadastros das empresas 

licitantes no IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) e SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos).  

Conforme manifestação do setor técnico, tais exigências não são obrigatórias para 

habilitação das empresas. 
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O rol de documentos para qualificação técnica é taxativo, apresentando um limite de 

documentos a serem exigidos. A administração pública não pode exigir na fase de 

habilitação documentos além dos mencionados no dispositivo legal, no entanto, desde 

que apontada a necessidade pública e desde que justificado, pode o edital não exigir 

a apresentação de algum dos documentos mencionados. 

Assim, mesmo que exista alguma norma impondo os referidos cadastros, fica a critério 

da administração pública exigir ou não a apresentação de tais documentos na fase de 

habilitação. 

 

- Especificação e tipo de balança 

A Impugnante alega que o termo de referência não especifica adequadamente o tipo 

de balança a ser utilizada e que a balança rodoviária é o mais importante em uma 

estação de gerenciamento de resíduos, bem como requer que seja exigida balança 

rodoviária fixa composta por células de carga. 

A equipe técnica foi desfavorável ao pedido, seguindo o especificado no edital, sendo 

as balanças eletrônicas e lacradas, devidamente aferidas pelo INMETRO, desde o 

início da execução dos serviços, devendo ser apresentado o comprovante de 

aferimento emitido pelo próprio INMETRO. 

 

- Dispensa da exigência de emissão de três vias do ticket de pesagem 

A Impugnante solicita a dispensa ou flexibilização da exigência de apresentação de 

três vias do ticket de pesagem. Alega que com a modernização do sistema de 

pesagem tornou-se dispensável a impressão em três vias, podendo ser enviada 

eletronicamente ou ainda confirmada no ato da pesagem. Alega ainda que a pesagem 

da saída é dispensável após configurada a tara do veículo pelo sistema de pesagem. 
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Analisada as alegações, a equipe técnica decidiu manter as exigências para melhor 

apuração da fiscalização. 

 

- Exigência de geração Manifesto Transporte de Resíduos (MTR) 

Quanto ao MTR a Impugnante requer que haja previsão no edital de sua geração junto 

com o ticket de pesagem. 

O Setor técnico se manifestou no sentido de que o cadastramento no sistema MTR 

do SINIR é obrigatório e necessário para qualquer empresa que gera resíduos e que 

faça a destinação final destes, além de transportadores, destinadores e 

armazenadores temporários. 

Os documentos a serem exigidos na licitação é discricionário ao gestor público em 

sua função administrativa, de maneira a garantir o fiel cumprimento do contrato, bem 

como a ampla concorrência, atendimento do interesse público, isonomia e 

vantajosidade. Assim, a obrigatoriedade do referido cadastramento não deverá ser 

incluída no presente edital. 

 

 

ECO SUL USINA DE RECICLAGEM LTDA 

- Possibilidade de registro do responsável técnico em outro conselho  

A impugnante alega que a atividade do presente certame não é privativa ao 

profissional engenheiro, que por se tratar de gestão de resíduos, impactando 

diretamente no meio ambiente, tal atividade também pode ser exercida pelo 

profissional da biologia.  

Com isso a impugnante requer alteração nos termos do edital, incluindo a 

possibilidade do responsável técnico e seu CAT serem registrados no CRBio 

(Conselho Regional de Biologia). 
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A equipe técnica, após analise das alegações e fundamentações, se manifestou 

favoravelmente, justificando que qualquer profissional registrado em Conselho de 

Classe, seja ela CREA, CRQ, CRBio, entre outros, poderá ser habilitado. 

A Lei nº 12.305/2010, que institui a política nacional de resíduos sólidos, não 

determina o tipo de profissional e sua formação específica para ser responsável do 

PGRS, tendo apenas como ressalva estar devidamente registrado em seu conselho 

de classe. Assim dispõe o art. 22 da referida Lei: 

Art. 22.  Para a elaboração, implementação, operacionalização e 
monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente 
habilitado.  

 

Desta forma, o edital será retificado incluindo tal possibilidade. 

 

- Exclusão do item de maior relevância quando da substituição do profissional 

O edital exige como item de maior relevância a destinação final de resíduos classe II 

A, dispondo: 

11.4.1.4. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da 
capacidade técnica – profissional deverá acompanhar a execução dos 
serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa 
substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender 
as mesmas exigências deste TR. Considera-se como item de maior 
relevância técnica a Destinação Final de Resíduos Classe II A.” 

 

A impugnante alega que não há nenhum critério ou justificativa para tal exigência 

como parcela de maior relevância e pugna por sua nulidade. 

O setor técnico procedeu a análise e se manifestou no sentido de que ambos os 

serviços, destinação final de resíduos de construção civil e demolição (classe II B), 

bem como o serviço de destinação final de resíduos volumosos não perigoso (classe 
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II A – bagulhos, podas, cocos, restos de capina e afins, exceto resíduos domiciliares), 

objetos da presente licitação, são essenciais, devendo o profissional apresentar 

comprovação em seus acervos comprovações de ambos serviços ou sua 

equivalência. 

O artigo 30 da Lei nº. 8.666/93 impõe limites para as exigências contidas nos editais 

de licitação a fim da verificação da capacidade técnica das licitantes, em especial no 

que dispõe o §1º, inciso I: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a: 

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;  (destacamos) 

 

Nota-se então que a Administração Pública não tem intenção de restringir o caráter 

competitivo do certame, tendo em vista que as exigências contidas na qualificação 

técnica, relativa aos itens de maior relevância, detêm valor significativo para o objeto 

da licitação e que tais exigências são necessárias para assegurar a seleção da 

proposta mais vantajosa. 

 

- Tempo para apresentação da proposta 

A impugnante alega ser desproporcional o prazo de duas horas para apresentação da 

proposta ou documentos complementares. 

Assim dispõe o edital: 

9.28.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 
02 (DUAS) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 
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a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

10.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo 
de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato 
digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação. 

12.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro (a), via sistema, a 
Proposta de Preços adequada ao último lance ofertado, após a negociação, 
no prazo de 02 (duas) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

 

Insta salientar que o pregão eletrônico é regulamentado pelo Decreto Federal nº 

10.024/2019, no qual define o prazo mínimo de duas horas para apresentação da 

proposta definitiva e documentos complementares. O art. 38 §2º estabelece que “O 

instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, 

contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se 

necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado 

após a negociação”. 

Estabelecido o prazo de duas horas, o edital também prevê a possibilidade de 

prorrogação do referido prazo, desde que solicitado pelo licitante interessado. 

Vejamos: 

10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, 
e formalmente aceita pela Pregoeira. 

12.1.1 - O prazo previsto para apresentação da proposta final poderá ser 
dilatado, devidamente justificado e a critério do pregoeiro. 

 

Quanto a forma de convocação dos licitantes, a mesma ocorrerá sempre via sistema 

do pregão eletrônico, conforme estabelecido no instrumento convocatório. 
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7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.8. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, 
após o julgamento da Proposta, estes deverão ser apresentados no prazo 
definido, e após solicitação da pregoeira no sistema eletrônico. 

9.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

- Solicitação de esclarecimentos 

A Impugnante solicita esclarecimentos acerca do meio de comunicação das licitantes 

da empresa declarada vencedora, bem como quanto ao prazo que será concedido 

para ciência da declaração do vencedor. 

Conforme citado anteriormente todas as comunicações e convocações serão 

realizadas via sistema do pregão eletrônico. 

O edital prevê que declarado o vencedor será concedido o prazo mínimo de 30 

minutos para que qualquer licitante manifeste sua intenção de recorrer. 

Importante esclarecer que o instrumento convocatório observa o decreto 10.024/2019, 

que regulamenta o pregão eletrônico, onde dispõe em seu art. 44 que “declarado o 

vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de 

forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.” 

 

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS VILA VELHA LTDA – 

CTRVV 

 

- Impedimento de participação de empresas em consórcio 
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A impugnante aponta a vedação a participação de empresas que estejam constituídas 

sob a forma de consórcio constante no edital. Alega que vedar a participação de 

consórcios é uma clara violação a Lei de Licitações, tendo em vista ausência de 

fundamentação por parte da Administração Pública. 

O art. 33 da Lei nº 8.666/93 possibilita a participação de empresas em consórcio e 

elenca alguns requisitos a serem observados. Vejamos: 

Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em 
consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às 
condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por 
parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, 
o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de 
qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a 
Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta 
por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este 
acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma 
licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

 

Conforme disposto no referido dispositivo legal a possibilidade de participação de 

empresas em consórcio não é regra, devendo ser analisado caso a caso. Ela deve ser 

expressamente prevista e motivada. 

No entanto o TCU já se manifestou no sentido que a vedação à participação de 

empresas em consórcio deve ser justificada nos autos. 

A vedação de participação em licitações de empresas em consórcio deve ser 
justificada, sob pena de restrição à competitividade (Acórdão 11196/2011-
Segunda Câmara). 
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O impedimento de participação de consórcios de empresas em licitações 
públicas requer a fundamentação do ato, à luz do princípio da motivação. 
(Acórdão 1305/2013-Plenário). 
 

Há que se ponderar para o fato de que cabe ao gestor definir qual o caminho 
a tomar relativamente à participação ou não de consórcios, de forma 
motivada no âmbito do processo licitatório (Acórdão n.º 1165/2012-Plenário). 
 

A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de que a admissão ou 
não de consórcio de empresas em licitações e contratações é competência 
discricionária do administrador, devendo este exercê-la sempre mediante 
justificativa fundamentada. Não obstante a participação de consórcio sela 
recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou 
vulto, tal alternativa também não é obrigatória. Devem ser consideradas as 
circunstâncias concretas que indiquem se o objeto apresenta vulto ou 
complexidade que torne restrito o universo de possíveis licitantes. Somente 
nessa hipótese fica o administrador obrigado a autorizar a participação de 
consórcio de empresas no certame, com o intuito precípuo de ampliar a 
competitividade e proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa. (TCU, 
Acórdão 2.831-Plenário). 

 

Após análise da impugnação os autos foram encaminhados à Secretaria solicitante 

que se manifestou desfavorável a alteração do edital permitindo a participação de 

empresas em consórcio, vez que o objeto não se trata de serviço de alta complexidade 

ou vulto, ou seja, não trazendo o Termo de Referência nenhuma característica própria 

que justifique a admissão de empresas em consórcio, justificando que “a vedação à 

participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de 

consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços de engenharia 

civil é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às 

quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica 

e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa 

natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A 

ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, pelo 

contrário, para o caso concreto, a vedação de constituição de empresas em consórcio 

é o que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da 

competitividade e economicidade e moralidade na medida que a reunião de empresas 

que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e 
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poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis para manipular 

os preços da licitação.” 

 

- Impossibilidade de preclusão do reajuste contratual 

A impugnante requerer a exclusão da possibilidade de preclusão do direito ao reajuste 

contratual ante a omissão de requerimento da empresa contratada, alegando que o 

instituto do reajuste se tata apenas de atualização monetária do contrato e que a 

clausula de reajuste deve estra obrigatoriamente presente em todos os contratos 

administrativos. Alega ainda que o reajuste não é ato discricionário da administração 

pública não dependendo da vontade do administrador, visto que se trata de direito 

legal e constitucional. 

Importante citar que o reajuste de contratos administrativos firmados pela 

Administração Pública direta ou indireta é regido pela Lei nº 10.192/2001 e, no que 

com ela não conflitarem, com as disposições da Lei nº 8.666/93. 

O art. 3º da Lei nº 10.192/2011 dispõe que os contratos administrativos em que seja 

parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos 

monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não 

conflitarem da Lei n° 8.666/1993. 

A referida lei trata dos contratos em que se admite o reajuste, as espécies de reajuste 

e a periodicidade mínima exigida, que dispõem em seus artigos 1º e 2º sobre medidas 

complementares ao Plano Real: 

Art. 1° As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis 
no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal. 

(...) 

Art.2° É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por 
índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de 
produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual 
ou superior a um ano. 
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§1° E nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção 
monetária de periodicidade inferior a um ano. 

§2° Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção 
monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior 
revisão tiver ocorrido. 

 

A Lei nº 8.666/93, trata do reajuste contratual no artigo 55: 

São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

(...) 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; 

 

O edital prevê na minuta contratual clausula de reajuste e reequilíbrio econômico (7.1), 

indicando a periodicidade legal e o índice a ser aplicado. 

No que diz respeito previsão de preclusão do direito ao reajuste ante a omissão da 

empresa contratada nos casos de prorrogação do contrato, essa trata-se de uma 

previsão expressa, no edital e contrato. Fica demonstrado que a concessão do 

reajuste por índices está vinculada ao transcurso do prazo de doze meses e à 

apresentação do necessário requerimento pela contratada, isentando a Administração 

de concedê-lo por ofício. 

O TCU já se manifestou no sentido de que o direito à repactuação, espécie de 

reajuste, preclui quando se verifica a prática de atos contrários ao exercício desse 

direito em momento anterior. Trata-se da aplicação da preclusão lógica ao caso, 

considerando que, se a contratada aceitou assinar o termo de prorrogação ou deu 

plena quitação às obrigações contratuais sem qualquer ressalva relativa ao reajuste, 

não pode, em momento posterior, pleitear essa alteração do preço, reconhecendo-se 

a preclusão lógica do direito à recomposição dos valores contratuais praticados 

anteriormente.  
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Conforme Acórdão do TCU nº 1827/ 2008: 

4. Sendo a repactuação contratual um direito que decorre de lei (artigo 40, 

inciso XI, da Lei n° 8.666/93) e, tendo a lei vigência imediata, forçoso 

reconhecer que não se trata, aqui, de atribuição, ou não, de efeitos retroativos 

à repactuação de preços. A questão ora posta diz respeito à atribuição de 

eficácia imediata à lei, que concede ao contratado o direito de adequar os 

preços do contrato administrativo de serviços contínuos aos novos preços de 

mercado. 5. A partir da data em que passou a viger as majorações salariais 

da categoria profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou deter 

o direito à repactuação de preços. Todavia, ao firmar o termo aditivo de 

prorrogação contratual sem suscitar os novos valores pactuados no acordo 

coletivo, ratificando os preços até então acordados, a contratada deixou de 

exercer o seu direito à repactuação pretérita, dando azo à ocorrência de 

preclusão lógica. (TCU - acórdão 1827/ 2008- Plenário) 

 

O TCE-ES, através de parecer consulta, determinou que o requerimento para reajuste 

em sentido estrito deve partir da contratada, e o mesmo ser concedido pela 

administração apenas quando houver cláusula contratual de concessão automática 

de reajuste, o que definitivamente não consta na minuta do presente procedimento 

licitatório. Vejamos: 

1.2. A iniciativa para requerer o reajuste de preço, após 12 meses de 
vigência do contrato, é do contratado, que é quem vai se beneficiar do 
reajuste, a não ser que conforme mencionado, haja previsão contratual, para 
os casos de reajuste em sentido estrito, afirmando expressamente que este 
deve ser automático e, portanto, independe de requerimento. O mesmo não 
pode ocorrer nos casos de repactuação, uma vez que, este jamais será 
automático; 

1.3. Nos casos de repactuação, que são necessariamente precedidas de 
solicitação do contratado, se não for realizado o requerimento, acompanhado 
de demonstrações de planilhas de custos, conforme previsto, durante a 
vigência do contrato, haverá a preclusão lógica tácita, com a assinatura de 
aditivos contratuais ou com o encerramento do contrato. Do mesmo modo, 
ocorrerá, nos casos de reajuste em sentido estrito, quando dependerem de 
requerimento, em razão da inexistência de previsão contratual no sentido de 
ser o mesmo automático; PARECER EM CONSULTA 00024/2019-8 - 
PLENÁRIO DOEL-TCEES 20.1.2020 - Ed. n° 1538.) 
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1. Se transcorrido o prazo de 12 (doze) meses do contrato e a empresa 
concordar em assinar aditivos de prazo sem questionar o reajuste de preço, 
ocorre preclusão tácita por ter praticado ato incompatível com seu exercício? 
Nos casos de repactuação, que são necessariamente precedidas de 
solicitação do contratado, se não for realizado o requerimento, 
acompanhado de demonstrações de planilhas de custos, conforme 
previsto, durante a vigência do contrato, haverá a preclusão lógica 
tácita, com a assinatura de aditivos contratuais ou com o encerramento do 
contrato. Do mesmo modo, ocorrerá, nos casos de reajuste em sentido 
estrito, quando dependerem de requerimento, em razão da inexistência de 
previsão contratual no sentido de ser o mesmo automático. (TCE - ES - 
Parecer Consulta - Excerto 09510/2020-1). 

 

É possível verificar na minuta do contrato que a cláusula 7.1 não estabelece o reajuste 

de forma automática, mas a expressão “passível de reajuste”, estando condicionada 

sua aplicação ao requerimento da contratada. 

Não há que se falar em aplicação automática do reajuste de iniciativa da administração 

pública, pois a regra contida no edital e minuta do contrato é clara em não fixar o 

reajuste contratual de forma automática e o condiciona ao requerimento da 

contratada, regras estas que não ferem qualquer legislação e não cerceia nenhum 

direito, conforme demonstrado acima. 

Observa-se que em momento algum o edital deixou de prever a possibilidade ao 

reajuste contratual, pelo contrário, ele foi previsto e discriminado o seu procedimento, 

porém foi esclarecido a todos os licitante, de forma isonômica, que, caso sagrem-se 

vencedores e venham a celebrar o contrato, o reajuste contratual não será automático 

e dependerá de seu requerimento. 

Com isso, a assinatura do termo de prorrogação contratual, sem qualquer ressalva 

quanto ao direito ao reajuste, é entendida como um ato de concordância da contratada 

em manter o valor do ajuste até então praticado durante a nova vigência, uma vez que 

há expressa previsão contratual condicionando o reajuste ao pedido da contratada, 

recaindo o instituto da preclusão lógica, fundamentando tal possibilidade no pacífico 

entendimento do TCU e TCE-ES. 
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Assim, fica mantida a cláusula 7.1, que dispõe sobre o reajuste dos valores e 

reequilíbrio econômico. 

 

- Não aceite de atestados parciais 

Quanto a previsão editalícia de não aceitação de atestados e/ou acervos parciais, a 

Impugnante alega que exclui empresas interessadas em participar do certame. 

Também alega que não há qualquer disposição da Lei de Licitações eu impeça a 

apresentação de atestados e/ou certidões de acervos parciais para fins de 

comprovação da qualificação técnica. 

Acerca da não aceitação dos acervos parciais, necessário transcrevermos o 

entendimento exarado pelo Tribunal de Contas do Espirito Santo – TCE ES: 

 

II.1. Do não aceite de acervos parciais. 

Verificou-se que em todos os editais de Concorrências Públicas suscitados pela 
representante neste processo (06/2020,07/2020,08/2020 e 09/2020), encontra-se 
expressa a vedação de atestados e/ou certidões de acervos parciais, referente a obras e 
/ ou serviços em andamento, para fins de comprovação da Capacidade técnico-
operacional e da Capacidade técnico-profissional. 

Como exemplo, segue o edital da Concorrência Pública n° 006/2020: 

8.3-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.3.1-Capacidade técnico-operacional:(...) 

b.5) Não serão aceitos atestados e/ ou Certidões de Acervos parciais, 
referente a obras em andamento. (destacamos) 8.3.2 - Capacidade técnico-
profissional.(..) 

b.6) Não serão aceitos atestados e/ ou Certidões de Acervos parciais, 
referente a obras e/ ou serviços em andamento. (destacamos) 

Porém, em sentido contrário do que alegou a representante, a SEDURB afirmou que todas 
as vedações destacadas acima se fundamentam em recomendações da Procuradoria-
Geral do Estado, consolidadas em seu "Guia de Boas Práticas sobre Qualificação 
Técnica”, conforme demonstrado abaixo: 

6-DO CONTEÚDO MÍNIMO DOS ATESTADOS, AS LIMITAÇÕES DE 
TEMPO, ÉPOCA OULOCAIS E O TEMPO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS 
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6.1 - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS É usual encontrar editais de licitação 
explicitando o conteúdo mínimo que deve constar dos atestados de 
capacidade técnica, por exemplo, data de início e término dos serviços, local 
de execução, nome das partes, especificações técnicas dos serviços e os 
quantitativos executados, e informação sobre o bom desempenho do 
contrato. Essas previsões são legítimas e, possivelmente, levam a maior 
eficiência no processo de licitação, mas deve-se evitar a inabilitação de 
licitantes por falhas formais de menor relevância nos documentos 
apresentados, ainda que não se acomodem perfeitamente com o texto 
sugerido no instrumento convocatório. Além disso, pode ser relevante constar 
do edital que não serão aceitos atestados referentes a obras ou serviços em 
andamento (não concluídos) ou, ainda, serviços executados por período de 
tempo insuficiente no caso de serviços com dedicação exclusiva de mão de 
obra (em geral, mínimo de 12 meses). Assim, estará explícito que não será 
considerada comprovada a experiência anterior não adquirida definitiva e 
completamente, por isso não compatível com o objeto licitado. (destacamos) 

[..] 

6.2-EXEMPLOS DE REDAÇÃO 

[..] 

Exemplo de cláusula de não admissibilidade de serviços em andamento: 3.7 
- Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes 
a obras ou serviços exigidos na qualificação técnica em andamento. 
(destacamos) 

Posto isso, concluiu a unidade técnica que a cláusula editalícia não se mostra irregular, 
como bem explicado na Instrução Técnica Conclusiva 00789/2021: 

Entendemos que a cláusula editalícia não é irregular, como defendido pelos 
gestores notificados, e cremos poder ter havido um problema de interpretação 
de seu conteúdo. A nosso sentir, o que se busca evitar é a apresentação de 
atestados que não sejam de serviços perfeitamente concluídos, ainda que 
suas parcelas formadoras já estejam. Explica-se. Para o caso em debate, 
necessidade de qualificação técnica, profissional e operacional, foi 
estabelecida em relação ao serviço "Fornecimento e assentamento de rede 
em bueiro celular de concreto", assim, apenas a escavação e o fornecimento 
do material não serviriam para comprovar sua perfeita execução, ainda que 
fossem etapas necessárias. Apenas o serviço concluso e, portanto, alvo da 
emissão de atestado conforme o artigo 30, g 1°, da Lei n°. 8.666/93, serviria 
para efeito de comprovação de qualificação técnica. Assim, em nosso 
entender, dizer-se serviço concluso é diverso de se dizer contrato concluso, 
que é como possivelmente entendeu o representante. Deste modo, parcelas 
conclusas de um serviço maior, como trechos de assentamento do bueiro 
celular em concreto, poderiam ser apresentadas como forma de se 
comprovar a qualificação técnica, não havendo, em nossa interpretação da 
cláusula editalícia, motivo para sua não aceitação. 

Portanto, em acolhimento aos entendimentos técnico ministeriais, entendo pela 
improcedência deste item da representação, tendo em vista a ausência de configuração 



 
  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 
PREGÃO 

 
 

de indicativo de irregularidade, com base nos elementos contidos nos autos. (TCE-ES - 
Acórdão 00745/2021-1 - Plenário) 

 

Assim, resta demonstrado que a não aceitação de acervos parciais não se torna 
irregular, trazendo maior segurança para Administração Pública no momento da 
contratação. 

A Procuradoria Jurídica deste Município, baseada no entendimento expresso no 
julgado acima colacionado, opina pela manutenção da minuta nos termos propostos, 
mantendo a não aceitação de acervos parciais. 

 

- Restrição Geográfica 

A impugnante requer que seja retirado do edital a exigência da área licenciada em um 
raio de distância de 10km da sede do Município, tendo em vista não haver justificativa 
razoável. 

Em nova manifestação quando a exigência imposta, o setor técnico informou que 

realizou cálculos para análise dos valores caso sofra alterações nos trechos com 

aumento de km, o que, por exemplo, se estendido para um raio de 30 km, acresceria, 

o valor estimado da contratação em média de 49% a mais do valor atual, inviabilizando 

a contratação por falta de recursos para suprir a contratação. 

Tal exigência se faz necessária para minimizar custos com o transporte e otimizar o 
processo logístico, já que o próprio Município fará o recolhimento do material. 

Importante citar que os Tribunais de Contas da União, bem como do Estado do 
Espírito Santo já se manifestaram sobre delimitação territorial nos procedimentos 
licitatórios. 

O TCU se manifestou sobre a possibilidade de restringir distância máxima, caso haja 
tal necessidade: 

"No que tangencia à limitação geográfica imposta pela Administração, na 
esteira dos argumentos apostos pela Unidade Técnica, o emprego de critérios 
de distância máxima de fato pode restringir a participação de empresas. 
Todavia, trata-se de medida por vezes necessária, porquanto a remessa de 
veículos a oficinas mecânicas demanda gastos com combustível e mão de 
obra de motoristas. Assim, ao delinear a contratação, deve o gestor público 
sopesar tais fatores, de modo a atingir solução que garanta a economicidade 
almejada s em impelir restrições desnecessárias ao caráter competitivo do 
certame". (Acórdão TCU n° 520/2015 - 2ª Câmara). 
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Observe o §1º, inciso I, do art. 30 da Lei 8.666/1993, de forma a 
adequadamente justificar a inclusão de cláusulas editalícias que possam 
restringir o universo de licitantes. TCU- Acórdão 1580/2005 - 1ª Câmara). 

 

O TCE/ES já se manifestou sobre a exigência de delimitação territorial, se não imposta 
a todos os licitantes e exigida apenas quando da assinatura do contrato. Vejamos: 

Tratam os presentes autos de Fiscalização - Auditoria, relativa aos exercícios 
de 2013, realizada na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy no período 
de 17/03/2014 a 28/03/2014, sob a responsabilidade da Sra. (..) - Prefeita 
Municipal com o fito de analisar aquisições de combustíveis e de sistema 
informatizado de controle de combustíveis, locação de veículos, contratação 
de serviços de publicidade e propaganda, terceirização de mão de obra e por 
final, pessoal e benefícios (auxílio alimentação). 

(..) 2.2.1 Irregularidade: estabelecimento de exigência excessiva e não 
razoável em 

edital de licitação, causando restrição ao seu caráter competitivo.  

(..) Segundo a área técnica, a "exigência de estabelecimentos de 
combustíveis em unidades diversas da federação, com grande distância 
geográfica da municipalidade e sem motivação ou justificativa se mostra 
desfavorável ao caráter competitivo da licitação e à busca pela melhor 
proposta". 

(..) Em relação à esta suposta irregularidade, divirjo da área técnica, pois, 
apesar de aparentemente a exigência realmente ser desarrazoada, ela não 
restringe a competitividade, conforme se pretende indicar na irregularidade. 

Isso porque, a exigência não era condição para participação da licitação, e 
sim condicionante para a assinatura do contrato (...). 

Assim, a empresa que sagrar-se vencedora do certame teria um prazo de dez 
dias para providenciar o credenciamento dos postos nas cidades 
mencionadas. 

Esta E. Corte de Contas vem se manifestando no sentido de que a exigência 
de rede credenciada pode ser feita desde que como condição para a 
assinatura do contrato. 

(...) Ante o exposto, divirjo da área técnica e do Parquet de Contas, e afasto 
a presente irregularidade. TCE – ES – Acórdão TC-1104/2019 – PRIMEIRA 
CÂMARA). 

Desta forma, fica demonstrada a possibilidade de restrição geográfica no 

procedimento licitatório, sendo mantida a referida exigência editalícia. 

 

3 - CONCLUSÃO 
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Ex Positis, conheço as impugnações ao edital, dando-lhes provimento parcial, 

devendo ser publicado novo aviso de licitação e o respectivo edital com as devidas 

alterações, conforme demonstrado acima, com vistas a garantir a publicidade do 

certame. 

 

Dê-se ciência a impugnante. 

 

 

Piúma, 08 de setembro de 2022. 

 

 

________________________________ 
Fernanda da Silva Pereira Parente 

Mat. 8499 


