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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  

 

  

 

PROCESSO 031/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 

PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 

 

 

 

 

 

ARX SERVIÇOS URBANOS LTDA, pessoa jurídica,  inscrita no CNPJ sob nº 

40.768.422/0001-26, com sede na Rua Santa Cecília, 161, Bairro São Vicente, CEP: 

35.701-071, Sete Lagoas, Minas Gerais, neste ato representada por sua sócia 

administradora MARGARIDA IVONE DA SILVA MOREIRA, casada, regime de 

comunhão parcial, identidade MG 4.316.668, SSP/MG e CPF 736.278.526-72 vem, 

perante V. S.ª. nos termos do art. 41 §1º da Lei Federal 8.666/1993, interpor 

IMPUGNAÇÃO pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas.  

O Município de CARANDAÍ está promovendo a presente licitação, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 025/2021, nas condições estabelecidas 

no Edital do presente certame e seus anexos. Entretanto, a IMPUGNANTE deparou-se 

com a existência de vícios e possíveis irregularidades no edital conforme razões aduzidas 

adiante. 

A) DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DA 

IMPUGNAÇÃO  

O item 03 do Edital estabelece que “Impugnações aos termos deste 

edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, E POR LICITANTES, ATÉ 

O 2º DIA ÚTIL, que anteceder a abertura das propostas”.   
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Portanto, considerando-se, a abertura das propostas ocorrerá no dia 06 

DE ABRIL DE 2021 (terça-feira) o vencimento para apresentação da impugnação pela 

licitante será até o dia 01 DE ABRIL DE 2021 (quinta-feira), para fins de 

tempestividade, razão pela qual, o presente inconformismo, se encontra dentro do prazo, 

logo, a presente Impugnação é tempestiva, devendo ser processada, analisada e julgada.  

 

B) DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE DEFINE O 

REAJUSTE ANUAL  

O Edital tratou da possibilidade de prorrogação do contrato, entretanto, 

não tratou da obrigatoriedade do reajuste anual que deverá ser feito automaticamente ao 

Contratado independentemente de qualquer requerimento desde que ultrapassado o prazo 

mínimo de 12 meses. 

 

Neste sentido colaciona-se: 

 

AÇÃO DE COBRANÇA LICITAÇÃO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO REAJUSTE PREVISÃO CONTRATUAL 

EXPRESSA DIREITO SUBJETIVO DO PARTICULAR 

EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência pátria entendem 

que é OBRIGATÓRIO O REAJUSTE (ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA) NOS CONTRATOS FIRMADOS COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM PERIODICIDADE 

SUPERIOR A 01 (UM) ANO, PORQUE VISA RECOMPOR 

A PERDA DO PODER AQUISITIVO DA PRÓPRIA 

MOEDA. 2. O reajuste de contratos administrativos firmados 

pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 

10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano 

Real, QUE ESTIPULOU AS ESPÉCIES DE REAJUSTE E A 

PERIODICIDADE MÍNIMA EXIGIDA - ANUAL (ART. 3º, 

§1º). 3. Tendo a autora/apelada comprovado a EXISTÊNCIA 

DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA prevendo o 

REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS PACTUADOS, bem 

como da periodicidade mínima exigida por lei é DEVIDO O 

REAJUSTE dos contratos administrativos celebrados com o 

município apelante. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda 

Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à 
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unanimidade de voto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos 

termos do voto do relator. Vitória (ES), 23 de julho 2019. DES. 

PRESIDENTE DES. RELATOR - (TJES, Classe: Apelação / 

Remessa Necessária, 048150140621, Relator : CARLOS 

SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no 

Diário: 26/07/2019). (destacou-se) 

 

Corroborando com os entendimentos acima esposados, o Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG, respondeu a consulta de nº 1048020, 

requerida em 28/08/2018, realizada pelo Prefeito do Município de Governador 

Valadares, com os seguintes questionamentos:  

 

1) Existindo previsão expressa no contrato quanto ao índice 

de reajuste, no caso de renovações anuais sucessivas, sem que 

tenha sido aplicado o fator de reajuste, com aditivos que ratifica, 

as demais cláusulas, é devido o reajuste retroativo? 

 

2) Sendo a cláusula pura e simples no que se refere ao 

reajuste, a ausência de requerimento ao tempo e consequente 

formalização de aditivo ratificando as demais cláusulas exclui 

eventual direito de reajuste retroativo? 

 

3) Ainda que o contrato não mais esteja vigente, uma vez não 

tendo sido observada a aplicação do índice fator reajuste, pode-

se falar que é devido o reajuste retroativo? 

 

4) Estando vigente o instrumento por meio de aditivo, é 

legítimo falar em reajuste retroativo aos períodos em que as 

prorrogações não observaram a aplicação do índice? 

 

Ante as indagações a “Conclusão” do Tribunal de Contas na referida 

Consulta foi a seguinte:  
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“Sempre que o contrato administrativo vigorar por período 

superior a 1 (um) ano, o contratado fará jus ao reajuste por 

índice, sendo dever da Administração Pública concedê-lo 

independentemente de requerimento do particular ou de 

previsão contratual expressa. 

 

O inteiro teor da Consulta 1048020 está  disponível no sistema de 

consulta processual do Tribunal de Contas do Estado para eventual conferência, leitura 

ou acesso; https://www.tce.mg.gov.br/Processo/.  

 

Assim, entende-se que o reajuste em regra deve ser concedido sempre 

que ultrapassado a periodicidade de 12 meses, de forma obrigatória/automática, o que não 

constou no referido Edital.  

 

SUGERIMOS QUE SEJA INCLUÍDA CLÁUSULA DE 

REAJUSTE NO CONTRATO, NOS TERMOS DO §8º DO ART. 65 DA LEI 

8666/93, a referida cláusula deve ser acrescentada, nos termos acima expostos. 

 

C) DA INEXISTÊNCIA DE ÍNDICE OFICIAL DE REAJUSTE  

 

Não há índice oficial estabelecido no presente contrato, sugerimos, 

portanto que se estabeleça o ÍNDICE OFICIAL adotado pelo próprio município de 

Carandaí como fator de reajuste no tempo.  

 

D) DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM 

CONSÓRCIO NO CERTAME  

 

A participação de empresas na forma de consórcios está disciplinada no 

art. 33, caput, da Lei 8.666/1993, sendo pacífico na jurisprudência que a opção pela 

vedação ou não a participação de consórcios é discricionária, condicionada a 

https://www.tce.mg.gov.br/Processo/
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apresentação de JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA e RAZOÁVEL para sua 

validade.   

Em relação à vedação à participação de empresas organizadas sob a 

forma de consórcio, tal restrição constitui exceção que deve ser justificada expressamente 

no procedimento licitatório.  

Neste sentido, o Poder Público não está liberado para decidir pela 

vedação à participação de empresas em consórcio, tornando-se necessário que do 

processo licitatório conste JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL desta escolha.  

 

Colhe-se o entendimento do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: 

 

Necessidade de justificativa para a vedação da participação de 

consórcios em licitações. Mediante o Acórdão n. 1.102/2009-1ª 

Câmara, foi expedida determinação à Companhia Docas de 

Imbituba com o seguinte teor: ‘1.5.1.1 se abstenha de vedar, 

SEM JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL, a participação de 

empresas em consórcio, de modo a restringir a competitividade 

do certame, contrariando o art. 3º da Lei n. 8.666/1993;’. Contra 

essa determinação, a entidade interpôs pedido de reexame, sob o 

argumento de que a interpretação do Tribunal estaria 

equivocada. O relator acompanhou a manifestação da unidade 

técnica, para a qual a conduta censurada, objeto da 

determinação, não fora a vedação da participação de empresas 

reunidas em consórcio, uma vez que tal decisão encontra-se no 

campo discricionário do administrador, MAS SIM A 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA A 

VEDAÇÃO. A fim de expressar com exatidão o entendimento do 

Tribunal sobre a matéria, o relator propôs — e a Primeira 

Câmara acolheu — o provimento parcial do recurso, conferindo 

ao subitem 1.5.1.1 do acórdão guerreado a seguinte redação: 

‘caso seja feita a opção por não permitir, no edital do certame, a 

participação de empresas na forma de consórcios, considerando 

a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, 

justifique formalmente tal escolha no respectivo processo 

administrativo da licitação.’. Precedente citado: Acórdão n. 

1.636/2007-Plenário. Acórdão n. 1316/2010-1ª Câmara, TC-

006.141/2008-1, rel. Min. Augusto Nardes, 16/03/ 2010. 

(destacou-se)  

 

Compulsando o edital verificou-se o seguinte impedimento: 
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2. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:  

 

1.6 - Em consórcio  

 

 

Em denúncia de número 862419 que trouxe questionamentos 

sobre a legalidade da Concorrência no município de Uberaba, para a contratação dos 

serviços de limpeza urbana, assim se manifestou o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais – TCE/MG:  

 

RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO 

CERTAME: (3.1) excessiva quantidade de itens como objeto de 

uma única licitação (fls. 823/824v.), em ofensa ao disposto no inc. 

I, do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/1993; (3.2) vedação à 

participação de empresas estrangeiras e/ ou reunidas em 

consórcio (fls. 824v./826), em desatendimento ao que dispõem 

os incs. I e II, do § 1º, do art. 3º, da Lei das Licitações; (3.3) 

exigência de vínculo empregatício da licitante com engenheiro 

civil ou sanitarista registrado no CREA (fls. 826/827v.), em 

confronto ao disposto no inc. I, do § 1º, do art. 3º c/c inc. II e § 

5º, do art. 30, da Lei nº 8.666/1993, e inc. XXI, do art. 37, da 

Constituição Federal; (3.4) exigência de metodologia de 

execução (fls. 827v./828v.) diversa da registrada no preâmbulo 

do Edital (licitação de menor preço global), em desatendimento 

às disposições do art. 3º, caput, art. 30, §§ 8º e 9º c/c inc. V, do 

art. 6º, bem como art. 46, da Lei nº 8.666/1993, por restringir a 

liberdade de outras empresas interessadas no certame; 3.5) 

exigência de credenciamentos, certidões e declarações (fls. 

828v./829v.), por incluir nos subitens 7.4.4, 7.4.5 e 7.7.1 do edital 

(fls. 212 e 217, Anexo 1), como condição para habilitação 

jurídica, econômica e financeira, em desacordo com o disposto 

nos arts. 27, 30 e 31 da Lei nº 8.666/1993; 3.6) exigência 

simultânea de capital social mínimo e garantia de proposta 

(caução) – subitens 7.7.5 e 7.7.6, fls. 219, Anexo 01, e fls. 
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829v./831 -, em contraposição ao regramento contido no inc. I, 

do § 1º, do art. 3º c/c § 2º, do art. 31, inc. I, do art. 56, da Lei de 

Licitações, bem como no inc. XXI, do art. 37, da Constituição 

Federal.  

 

No edital em análise verifica-se que fora apresentada a seguinte NOTA EXPLICATIVA:  

 

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da 

avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e 

considerando que existem no mercado, diversas empresas com 

potencial técnico, profissional e operacional suficiente para 

atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, 

entende-se que é conveniente a vedação de participação de 

empresas em “consórcio” no pregão em tela.  

 

 

Ante fragilidade da justificativa apresentada não se vislumbra a 

plausibilidade e razoabilidade para tal vedação. Até mesmo porque a proibição de 

consorciadas no certame reduz de forma insalubre a concorrência. Nesse sentido é o 

posicionamento atual dos Tribunais de Contas da União e do Estado.   

 

Com esta retirada dos consórcios do certame se ceifa uma concorrência 

mais acirrada que seria benéfica para o Poder Público e, por conseguinte para a sociedade. 

O EDITAL SE MOSTRA RESTRITIVO, POIS FAZ RESTRIÇÕES QUE VISAM 

LIMITAR A CONCORRÊNCIA, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E 

CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

 

É inadequada a justificativa para não permitir a participação de 

empresas em consórcio, pois não cabe ao Poder Público contrapor-se a algo 

sancionado pela própria lei, tendo em vista que, mesmo estando no âmbito do Poder 

Discricionário da Administração pública deliberar sobre a vedação de tais 

empresas, para rejeitar tais participações  deve-se observar os princípios da 

motivação e da razoabilidade, e, considerando que não constou nos autos do 
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procedimento licitatório qualquer justificativa plausível de tal escolha, o eminente 

edital em exame não esta liberado para decidir pela vedação da participação de 

empresas em consórcio, haja vista que tal veto comprometeu a competitividade do 

certame  e a desobediência ao inciso I e II do §1ºdo art. 3º da Lei 8.666/93. 

 

Nesse sentido, veja-se:   

 

[Vedação à participação de consórcios. Ausência de 

justificação. Irregularidade.] De fato, o item [...] do 

instrumento convocatório veda, expressamente, a formação de 

consórcios. Entretanto, o art. 33 da Lei n. 8.666/93 prevê a 

possibilidade de participação em licitação das empresas reunidas 

em consórcio, desde que observadas as normas dispostas em seus 

incisos e parágrafos. [...] A vedação à participação de empresas 

em consórcio pode, em dadas circunstâncias, contribuir para a 

ocorrência de restrição ao caráter competitivo das licitações, 

impossibilitando a Administração de obter a proposta mais 

vantajosa para a contratação almejada. Portanto, a Administração, 

para impor tal rejeição, deve observar rigorosamente os princípios 

da motivação e da razoabilidade. Contudo, ao examinar os 

documentos juntados à denúncia pelos responsáveis, verifiquei 

que não há nenhuma justificativa nos autos do procedimento 

licitatório para que não fosse permitida a participação de 

consórcios. Impende observar, ainda, que a cumulação da 

contratação isolada — sem parcelamento do objeto - com a 

vedação expressa à participação de empresas consorciadas 

potencializa a restrição ao caráter competitivo do certame. 

Adicionada a ausência de justificativa para essas múltiplas 

restrições, configurada está a ofensa aos princípios da 

competitividade, da razoabilidade e da motivação, portanto, ao 

art. 3º da Lei n. 8.666/93. [...] Indubitável, portanto, que a adoção 

de contratação isolada somada à rejeição à participação de 

consórcios representa impeditivo à participação de maior número 

de interessados no certame. Não estando devidamente justificada 

a vedação à formação de consórcio, entendo que remanesce a 

irregularidade, sendo procedente a denúncia nesse item.  

 

Verifica-se, portanto, que é pacífico o entendimento do Tribunal de 

Contas do Estrado de Minas Gerais. Portanto, devida a retificação e/ou adequação do 

Edital do Pregão Presencial nos termos acima apresentados.  
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E) DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

 

 O objeto licitado possui natureza de serviços de engenharia, dotado de 

complexidade e destituídos de padronização, e, por isso, seria incompatível com a 

modalidade de pregão.  

 

A modalidade pregão é aplicável para aquisição de bens e serviços 

comuns, conforme o disposto no parágrafo único do artigo primeiro da Lei 10.520/2002, 

que regulamenta a modalidade do pregão. Veja-se:  

 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 

adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por 

esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os 

fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho 

e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais no mercado. 

 

 Entretanto, os serviços de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos, não são considerados como serviços comuns na engenharia, 

pois envolvem grandes complexidades técnicas.  

 

Inclusive o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, Mauri Torres, já proferiu decisão monocrática a respeito do assunto:  

 

A modalidade pregão é aplicável para aquisição de bens e 

serviços comuns, conforme o disposto no parágrafo único do art. 

1º da Lei nº 10.520/2002, que regulamenta a modalidade do 

pregão. Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos, não são considerados como serviços 

comuns na engenharia, pois envolvem grandes complexidades 

técnicas. Diante do exposto, entende esta Unidade Técnica que 

procede a alegação da Denunciante referente a inaplicabilidade 

da modalidade do pregão para o objeto desta licitação, e, portanto, 

pela irregularidade do Processo Licitatório - Pregão Presencial n. 

40/2018. 
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Isto posto, requer a suspensão do referido edital para adequar-se a 

modalidade correta.  

 

F)  DO ERRO NA PROPOSTA  

 

Anexo II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 

Consta no modelo de proposta comercial anexo II do Edital item 2 que 

a parte licitante deverá preencher o VALOR TOTAL GLOBAL.  Entretanto, não é a 

redação correta, o valor a ser colocado deverá ser o de MENOR PREÇO UNITÁRIO, 

razão pela qual o item deverá ser corrigido. 

   

G) DA EXIGENCIA DE EXPERIENCIA MINIMA DE 03 ANOS  

 

Considerando disposições da lei de licitações, entende-se que, a 

exigência contida no CONTRATO demonstra um juízo de resistividade indevida sobre a 

licitação, eis que a exigência técnica ali prevista estabelece que a contratada deverá 

comprovar experiência mínima dos motoristas de pelo menos 3 anos.  

 

A Referida restrição infringi exatamente a  parte final do inciso I do §1º 

do art.30 da Lei 8.666/93, que não permite limitações de quantidades mínimas ou prazos 

máximos. Nesse sentido, inclusive é o entendimento Voto proferido pelo TCE/MG 

proferido na representação 959061.  

 

“Exigência de comprovação da capacidade técnica- profissional, 

delimitando tempo de experiência, infringe o §1º do art. 30 da Lei 

de nº 8.666/93.” 

 

Ante as considerações, segue as ponderações para fins de apreciação da matéria.  

 

CONCLUSÃO 
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Conclui-se pelas fundamentações expostas que a presente impugnação 

deve ser provida garantindo o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos 

licitatórios.   

 

Requer, portanto, que V. S.ª. julgue motivadamente a presente 

impugnação, acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias no edital, logo, seja 

designada nova data para a realização do certame.  

 

Sete Lagoas, 31 de março de 2021.  

MARGARIDA IVONE DA SILVA MOREIRA 

Sócia administradora 

MG 4.316.668  

 CPF 736.278.526-72 
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