
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – PREFEITURA DE REGISTRO/SP 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021 

PROCESSO Nº 258/2021  

 

OBJETO: Outorga onerosa com a concessão dos serviços de implantação, 

fiscalização e administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias 

públicas e logradouros do Município de Registro-SP, através de sistema 

automatizado, emissores de comprovante de tempo de estacionamento para 

controle e fornecimento de mão-de-obra e equipamentos. 

 

a Empresa KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS EIRELI, pessoa 

Jurídica de Direito interno Privado, regularmente inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas sob o nº 03.803.992/0001-83, com sede à Rua Otavio Alves 

Dundas, 350 – Vila IVG – São Paulo – SP, Nº 350, bairro: VILA IVG, cidade SÃO 

PAULO, CEP: 03249-000 , vem respeitosamente, a presença da Ilustre autoridade, 

apresentar IMPUGANAÇÃO, aos termos do edital, pelos fundamentos de fatos 

e direitos abaixo descritos:  

 

 

DOS FATOS 

 

Subscrevente, tendo interesse em participar da Licitação 

supramencionada, adquiriu o respectivo edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº 

003/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 

implantação, fiscalização e administração de estacionamento rotativo. 

Ocorre que, ao analisarmos o documento supra, encontramos 

ilegalidades que o alicerçam, de forma a violar os Princípios Administrativos da 

Isonomia e Livre Concorrência neste Processo Licitatório. 

Logo, visando à finalidade precípua da Administração Pública, 

que é a contratação da proposta mais vantajosa, finalidade esta que deve 

estar em total harmonia com o princípio da Legalidade, deve o Ilustre Órgão 

Licitante adequar os seguintes critérios editalícios, os quais, da forma como se 

encontram redigidos, impossibilitam a participação de empresas experientes no 

ramo, estando o Edital em total desacordo com as normas legais e 

Constitucionais que elucidam o Processo Licitatório. 



 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

Determina o Artigo 41, parágrafo segundo da Lei 8666/93 

(GRIFAMOS): 

 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas 

e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada (...) 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 

Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder 

à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação em concorrência, a abertura 

dos envelopes com as propostas em convite, tomada de 

preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 

tal comunicação não terá efeito de recurso. ” 

 

O edital, por sua vez menciona em seus itens 8.3 e 8.4: 

 

8.3. O prazo para impugnação deste Edital é o constante 

do § 1º, do Artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93; 

8.4. Eventuais impugnações (devidamente assinadas pelo 

representante legal) deverão ser protocoladas no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação desta licitação, 

devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1º do art. 113. 



 

Ora, o prazo de 05 dias como mencionado no art. 41, §1º da Lei 

de Licitações é para qualquer cidadão, sendo regulamentado prazo 

diferenciado para pessoas jurídicas, prazo este estipulado no § 2º do MESMO 

ARTIGO 41.  

Ou seja, decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência. 

Vale ressaltar ainda, que a nova lei de licitações também 

abordou o tema (LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021), no qual concede o prazo 

de protocolar impugnação em até 03 dias úteis antes da data de abertura do 

certame: 

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 

Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, 

devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes 

da data de abertura do certame. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido 

de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último 

dia útil anterior à data da abertura do certame. 

Dessa forma, o novel regulamento acaba por contrariar, 

diretamente a Lei 8.666, e a nova Lei de Licitações, o que, em nosso entender, 

é irregular, posto que o edital, não pode inovar na ordem jurídica nem se 

sobrepor à lei ou contrariá-la, já que dela retira seu fundamento de validade. 

Logo, como o edital menciona em seu item 12.2.1 que as regras 

estão sendo constituídas pela Lei Federal 8666/93, a mesma deve ser observada. 

O termo inicial da contagem do respectivo prazo é a data para 

abertura da Presente Sessão Pública: 01 de dezembro de 2021. O dia 01 não 

será computado. Ele é o dia de início. Não se conta o dia de início. Assim, o 

primeiro dia útil anterior é 30 de novembro e o Segundo dia útil anterior é 29 de 

novembro de 2021. 

O Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento: No 

Acórdão nº. 1/2007 (processo TC 014.506/2006-2) o TCU entendeu ser tempestiva 

uma impugnação apresentada em 22/11/2005 (terça-feira) em face de um 

pregão que teria abertura em 24/11/2005 (quinta-feira). Do mesmo modo, 

através do Acórdão nº. 382/2003 (processo TC 016.538/2002-2) entendeu ser 

tempestiva uma impugnação apresentada em 27/9/2002 (sexta-feira) em face 

de uma licitação que ocorreria em 1/10/2002 (terça-feira). 

 



 

Portanto, tal peça encontra-se totalmente TEMPESTIVA, pois 

possuímos até o final do expediente do dia 29 de novembro de 2021 para 

realizarmos tal protocolo. 

O prazo condicionado pelo edital de até 05 dias úteis 

antecedentes a abetura do certame vem a cercear o direito de defesa das 

licitantes interessadas em participar da Licitação, e que não estando de acordo 

com os itens editalícios, estão restringidas de protocolar pedido de impugnação 

até a data de 29 de novembro/2021, podendo serem julgadas intempestivas 

por esta Comissão contabilizar prazo contrário ao estipulado pela Legislação. 

Desta forma, requer que seja o edital republicado afim de 

conter prazo conforme manda a Lei, ou seja, concedendo o prazo de até dois 

dias antecedentes a abertura do certame, sob pena de anulação. 

 

DO DIREITO 

 

Ao elencar os critérios de reajuste, o edital menciona em seu 

item 28.1.1 de forma arbitrária, e que deve ser revisto por esta Nobre Comissão: 

28.1. O percentual ofertado permanecerá fixo e 

irreajustável, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II 

do art. 65 da Lei nº 8.666/93 (e suas alterações), que 

deverá ser comprovado pela CONCESSIONÁRIA e 

aprovado pela CONCEDENTE. 

28.1.1. O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será 

deliberado pela Administração a partir de requerimento 

formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de 

documentação comprobatória do incremento dos custos, 

gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do 

requerimento, e nunca de forma não retroativa. 

Ora, percebe-se que o edital aponta que o equilíbrio que visa a 

manutenção econômica-financeira preconizada no art. 65 da Lei de Licitações, 

nunca poderá ser de forma retroativa. 

Ocorre que o edital não pode e nem deve vir a criar regras, 

como assim impugnado no item TEMPESTIVIDADE, o mesmo aqui ocorre. 

Na Instrução Normativa nº 5, de 2017 consta em seu regimento: 

Art. 58. Os novos valores contratuais decorrentes das 

repactuações terão suas vigências iniciadas da seguinte 

forma: 



 

I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 

repactuação, como regra geral; 

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, 

sem prejuízo da contagem de periodicidade e para 

concessão das próximas repactuações futuras; ou 

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, 

exclusivamente quando a repactuação envolver revisão 

do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, 

na forma de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 

Trabalho, contemplar data de vigência retroativa, 

podendo esta ser considerada para efeito de 

compensação do pagamento devido, assim como para a 

contagem da anualidade em repactuações futuras. (grifo 

nosso). 

 

No art. 58, III da IN 05/2017, consta que poderá ocorrer 

repactuação em casos que contemplar vigência retroativa, podendo ser 

considerado tal efeito e consequentemente compensação do pagamento 

devido, bem como para repactuações futuras.  

Ora, sabemos que ocorre a majoração de índice já previsto no 

instrumento contratual, por isso o evento do reajuste, da repactuação e etc, e 

assim parta a concessão do pedido deve ser realizada uma análise mais 

apurada da planilha de custos e formação de preços, no qual, caso o  

contratado venha a comprovar o aumento de seus custos, através de 

documentos hábeis e de planilhas comparativas de preços, já que a aplicação 

de índice vem retratar a verdade dos fatos, não deve assim onerar injustamente 

o particular em caso dos valores serem na forma retroativa. 

O edital é claro em apontar ‘NUNCA’ de forma retroativa. Ora, 

a própria Instrução Normativa prevê essa forma, mas o edital entende pela 

vedação, caracterizando afronta a IN 05/2017. 

Deste modo, insta salientar que o objetivo é manter o Equilíbrio 

Econômico Financeiro, de forma que sejam observadas as Normas jurídicas e 

assim devidamente aplicadas caso concreto.   

Quanto à possibilidade de se pleitear efeitos retroativos, Jorge 

Ulisses Jacoby Fernandes leciona: 

 “2. demonstração de equilíbrio 

Ao pleitear o reequilíbrio caberá ao contratado 

apresentar duas planilhas de custos: uma do tempo atual 

e outra da época da proposta (ou do último reajuste ou 

reequilíbrio). 

 



 

São esses os períodos a serem considerados pela 

Administração Pública e somente esses justificam o 

atendimento do pleito.[...]” (In: Vademecum de licitações 

e contrato. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 675) 

 

No entanto, o levantamento da documentação apta a 

demonstrar o interesse do particular pode demorar a ser juntada, sendo possível, 

destarte, pleitear-se a recomposição retroativa. Nesse sentido, defende o 

doutrinador Joel de Menezes Niebuhr: 

“Ocorre que, muitas vezes, o contratado precisa reunir 

documentos para apresentar à Administração pedido de 

revisão do contrato, o que demanda algum tempo. 

Demais disso, a Administração também consome algum 

tempo para avaliar o pedido de revisão. Então, 

continuando no exemplo, embora o evento que enseja a 

revisão tenha ocorrido em 1º de junho, o contratado 

somente formulou o pedido em 8 de junho e a 

Administração somente se pronunciou em 25 de agosto. 

Como dito, o contratado faz jus à revisão desde a data do 

evento que a autoriza, nada obstante o pedido dele 

tenha sido formulado posteriormente e a Administração 

tenha reconhecido o direito a ela ainda mais tarde. 

Isso significa que a revisão opera efeitos ex tunc, isto é, os 

efeitos dela retroagem à data do evento que lhe serve de 

fundamento.” 

 

Observe-se que o doutrinador defende a dispensabilidade de 

requerimento expresso a fim de receber os efeitos retroativos ao protocolo na 

via administrativa. O que se exige é que exista requerimento a fim de promover 

a readequação econômica, o qual, uma vez concedido, possui efeitos ex tunc. 

 

Sobre o reequilíbrio contratual mencionam os doutrinadores em 

destaque: 

 

O contrato administrativo, por parte da Administração 

destina-se ao atendimento das necessidades públicas, 

mas por parte do particular contratante objetiva um lucro, 

através da remuneração consubstanciada nas cláusulas 

econômicas e financeiras. Este lucro há que ser 

assegurado nos termos iniciais do ajuste, durante a 

execução do contrato, em sua plenitude, mesmo que a 

Administração se veja compelida a modificar o modo e 

forma da prestação contratual, para melhor adequação 



 

às exigências do serviço público- (Hely Lopes Meirelles. 

Licitação e Contrato Administrativo, 7ª ed., Ed. RT, 1987, p. 

161). 

 

O contratante tem direito à remuneração inscrita em seu 

contrato. É o princípio da fixidez do preço do contrato. Ele 

não consentiu seu concurso senão na esperança de um 

certo lucro. Além disso seria contrário à regra da boa-fé, 

contrário também a segurança dos negócios, e, portanto, 

perigoso para o estado social e econômico que a 

administração pudesse modificar, especialmente reduzir 

esta remuneração- (Georges Pequignot, Théorie Générale 

du Contract Administratif, Paris, A. Pedone, 1945, pp. 433 e 

434 - grifo nosso). 

 

Ora, o requerimento de reajuste do contrato, por si só, engloba 

o pedido de restituição ao status quo ante, que in casu representa o retorno à 

situação de equilíbrio do contrato. Tal entendimento é o razoável, pois do 

contrário o reequilíbrio não seria alcançado e o lucro auferido nos termos iniciais 

do ajuste não seria garantido, configurando locupletamento ilícito por parte do 

Ente Público. 

Imperioso salientar que a tese não confere à administração a 

possibilidade de agir ex officio, uma vez que o requerimento administrativo de 

reajuste deve ser realizado, o que vem a demandar tempo na reunião de toda 

documentação como acima mencionado. Uma vez deferido o pedido de 

reajuste, seu efeito deve “restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 

para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento”, o que enseja, 

então, efeitos ex tunc, desde a ocorrência do fato que gerou o desequilíbrio. 

Desta forma, o item 28.1.1 mencionar que ‘nunca’ ocorrerá a 

manutenção do equilíbrio econômico na forma retroativa fere a legalidade e 

os entendimentos jurisprudenciais. 

O art. 3º, § 1º da Lei de Licitações veda a inclusão de itens que 

frustrem a licitação e impede a participação de empresas, o que é proibido por 

lei, de acordo com o inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 8666/93. 

Art. 3o: A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 



 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 

nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 

§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 

outubro de 1991;   

 

O doutrinador Marçal Justen Filho explica que o edital tem de 

estabelecer as regras necessárias para seleção da proposta vantajosa. O item 

vem a ferir a vantajosidade, visto que a contratada ficará em constante 

desequilíbrio, diante do item 28.1.1 entabulado. 

Enfim, o gestor deve se privar de fazer exigências abundantes 

ou utilizar-se do formalismo excessivo para poder obter o maior número de 

participantes. Esse propósito é para facilitar os órgãos públicos à obtenção de 

bens e serviços mais convenientes a seus interesses. É por esse motivo que 

Administração Pública deve utilizar o formalismo de maneira mais flexível diante 

das suas exigências para que possa alcançar seu objetivo final. 

Conforme analisado, essas impropriedades acimas 

enumeradas restringem em demasia a competitividade do certame e, às vezes, 

são utilizadas para direcionar a escolha da proposta a uma empresa específica. 

Nesse contexto, o Tribunal de Contas demonstra sua importância, pois é órgão 

responsável por fiscalizar os certames licitatórios e impor limites a determinadas 

exigências que são consideradas ilegais. 

Pelo exposto, a exigência não deve ser elemento de 

habilitação, uma vez que ultrapassa os limites das diretrizes que a lei de 

licitações e das Jurisprudência do TCU propõe.  

 

DO PEDIDO 

 



 

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

julgada procedente, com efeito para: 

Declarar nulo os itens 8.3 e 8.4 do edital, visto que os prazos para 

interposição da impugnação estão contrários a Legislação vigente, ou seja, 

todas as licitantes interessadas no certame, possuem o prazo de até 02 dias úteis 

antecedentes a abertura do certame, conforme art. 41, § 2º da Lei 8666/93. 

Declarar nulo o item do edital 28.1.1, que se refere a 

manutenção do equilíbrio financeiro, pois não deve restringir o pedido na 

‘forma retroativa em nenhuma hipótese’, visto que a própria legislação, 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais possuem tal previsão; 

Determinar-se a Republicação do Edital, escoimado dos vícios 

apontados, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, 

da Lei nº 8666/93; 

Caso esta impugnação não seja acolhida, como medida de 

celeridade e Justiça, levar-se-á cópia ao Tribunal de Contas, para 

averiguação e determinação das medidas cabíveis; 

Determinar-se a republicação do Edital, devidamente 

corrigido, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, 

da Lei nº 8666/93. 

 

 

Termos em que, 

Pede e espera Deferimento. 

 

 

Araraquara, 24 de novembro de 2021. 
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