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EXCELNETÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-OUVIDOR DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

 

 

 

 

 

Ref. Processo Administrativo nº 02.0325/2017 
Edital de Pregão Eletrônico nº 134/2018/SML/PVH 
Sistema de Registro de Preços nº 068/2018 
2ª REPUBLICAÇÃO - ERRATA 
 

 

 

 

 

 

URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.899.864/0001-

00, sediada na Rua Adib Auda, 35, Sala 402-B, Jardim Lambreta, CEP 06710-

700, São Paulo – SP, com filial na cidade de Porto Velho-RO, na condição de 

licitante, e no exercício de suas prerrogativas legais, vem por intermédio de 

seu representante legal ao final subscrito (i.m. em anexo), tempestivamente, 

com fundamento no art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/1993 c/c item 11.1 do Edital 

do Pregão Eletrônico nº 134/2018/SML/PVH, apresentar  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

pelos motivos de fato e de direito adiante articulados. 
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DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO  

 

1. O art. 41, § 1º, da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 

prevê o prazo legal e os legitimados para interposição da impugnação ao 

edital:  

 

Art. 41. omissis 

§ 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. 

 

2. E de outra forma não determinou o item 11.1 do edital 

convocatório:  

 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor 

impugnação em face do instrumento convocatório, por meio eletrônico, 

mediante envio de e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com 

 

3. A presente impugnação está sendo apresentada hoje, dia 

07/05/2019, ao passo que sessão de abertura está fixada para dia 09/05/2019. 

Portanto, a impugnante não só é parte legítima para o ato, como também o 

pratica tempestivamente. 

 

4. Dessa forma, a presente impugnação deverá ser recebida 

pelo Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio para que, na forma da lei, seja 
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admitida, processada e, ao final, julgada procedente, nos termos do ora 

peticionado. 

 

DA URGÊNCIA DO EXAME DAS IMPUGNAÇÕES 

 

5. O Edital fixa o dia 09/05/2019, às 10 horas, para limite 

de acolhimento e abertura das propostas de preços, existindo, pois, justa causa 

para que a presente impugnação SEJA EXAMINADA EM CARÁTER DE 

URGÊNCIA, de forma a impedir o prosseguimento do ato administrativo 

eivado de ilegalidade que compromete a CONSECUÇÃO DO OBJETO 

LICITADO. 

 

6. Ocorre que o Edital viola clamorosamente os preceitos 

da Lei de Licitações, bem como o Decreto Municipal nº 15.402-2018, 

especialmente quanto à supressão da possibilidade do reequilíbrio econômico-

financeiro, conforme adiante discorrido. 

 

7. Por conseguinte, torna-se imperioso sejam corrigidas as 

ilegalidades apontadas, de modo a evitar que o certame se perca em nulidade 

absoluta, porém ainda passível de sanadas a tempo. 

 

DA ILEGALIDADE DO EDITAL 

 

Item 12.3.5 - Vedação expressa à possibilidade do 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 

 

8. O item 12.3.5 do Edital fulmina enfaticamente a 

possibilidade de o contratado postular o reequilíbrio de preços do contrato, 

nos seguintes termos, verbis: 
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12.3.5. A licitante não estará obrigada a assinar a Ata de Registro 

de Preços quando convocada após o prazo de validade de sua proposta. 

Porém, se o fizer, estará obrigada a fornecer os materiais por todo 

período de vigência da Ata, sem requerer reequilíbrio dos 

preços fora do prazo ou condições estabelecidos nos termos 

do Art. 35 do Decreto Municipal nº 15.402/2018. (grifo nosso). 

 

9. Por sua vez, o art. 35 do Decreto Municipal a que alude 

mencionado dispositivo ora impugnado (12.3.5), dispõe que, verbis: 

 

Art. 35. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são 

inalteráveis durante todo o período de vigência desta, ressalvados os 

casos excepcionais que permitam o procedimento de revisão ou redução 

previstos nesse Decreto. 

 

10. Como visto, o Edital confunde o conceito jurídico dos 

institutos do reajuste e do reequilíbrio econômico-financeiro - assim 

entendido como a salvaguarda de exequibilidade de execução do contrato diante de fato 

imprevisível – tencionando vulgarizar a legislação, criando uma mens legis que 

inexiste. 

 

11. Ambos os institutos – do reajuste e do reequilíbrio - tem 

previsão expressa no Estatuto das Licitações e Contratos, cuja aplicabilidade 

exige condições e critérios próprios. No caso do reajuste, este tem 

periodicidade anual, conforme tratado no art. 40, inc. XI, art.55, inc. III, da 

Lei nº 8.666, de 1993 e arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 2001. 
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12. Por sua vez o reequilíbrio econômico-financeiro tem 

previsão contida no art. 57, § 1º; 58, I, § 2º; e 65, I, “d”, da Lei de Licitações e 

Contratos, veja-se: 

 

Art. 57. Omissis 

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 

entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 

contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 

motivos, devidamente autuados em processo: 

 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por 

esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

... 

§ 2o Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas 

econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas 

para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

d) para 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, objetivando 

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 

ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
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impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

 

13. De ver-se, portanto, que em reiteradas passagens o 

Estatuto das Licitações e Contratos, inclusive de forma cogente, enfatiza o 

equilíbrio econômico-financeiro, o qual, ressalte-se, deve ser mantido durante 

toda execução do contrato. 

 

14. Evidente que a adoção do equilíbrio econômico-

financeiro não deve ser manejado de forma automática. A própria Lei das 

Licitações estabelece as condicionantes para tanto. 

 

Do equilíbrio econômico-financeiro enquanto bem 

jurídico tutelado pela Lei nº 8.666/93 

 

15. O tratamento que a Lei nº 8.666/93 confere ao 

equilíbrio econômico-financeiro é de tal ordem, que o insere na órbita de 

interesse público. Ou seja, se trata de questão de ordem pública, conforme 

dicção do art. 58, I, daquela norma. 

 

16. Por outras palavras, o equilíbrio econômico-financeiro 

está imune ao talante da Administração Pública. Pelo contrário, da intelecção 

do ordenamento jurídico e da doutrina pátria, infere-se que a equação 

econômico-financeira dos contratos administrativos constitui direito subjetivo 

dos contraentes e, salvo anuência de ambos, são insuscetíveis de modificação. 

 

17. A propósito do assunto, o Tribunal de Contas da União 

tem entendimento firme quanto à indisponibilidade de cláusula que assegure o 
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equilíbrio econômico-financeiro durante toda execução do contrato, 

conforme se extrai do seguinte precedente, verbis: 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. INSTRUÇÃO DE 
SERVIÇO DO DNIT SOBRE CRITÉRIOS PARA O 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 
CONTRATOS EM ANDAMENTO EM FACE DO 
ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE 
INSUMOS BETUMINOSOS. AUMENTOS DE PREÇOS 
ANUNCIADOS PELA PETROBRAS NO FINAL DE 
2014. QUESTIONAMENTOS ACERCA DA 
LEGALIDADE DA NORMA EM RAZÃO DE NÃO 
PREVER ANÁLISE DOS DEMAIS INSUMOS E DE 
OUTRAS VARIÁVEIS DO CONTRATO. 
CONCLUSÃO DA UNIDADE TÉCNICA PELA 
IMPOSSIBILIDADE DE ASSUNÇÃO DA TEORIA DA 
IMPREVISÃO ANTE A CARÊNCIA DE SEUS 
REQUISITOS. PROPOSTA DE MEDIDA CAUTELAR 
TENDENTE À SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO 
NORMATIVO. OITIVA DO DNIT. LEGALIDADE. 
REVISÃO DE PREÇOS DE ITENS ISOLADOS, 
NOS TERMOS DA LEI, DESDE QUE 
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA TEORIA DA 
IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. 
FALTA DE DISCIPLINAMENTO SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE SE CONSIDERAR, NO 
EXAME DO CASO CONCRETO, O GRAU DE 
IMPACTO DOS AUMENTOS DE PREÇOS 
DAQUELES INSUMOS EM FUNÇÃO DE 
SITUAÇÕES PARTICULARES DA AVENÇA. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 
(TCU. Proc. TC 007.615/2015-9. ACÓRDÃO Nº 
1604/2015 – TCU – Plenário. Data de julgamento: 
01/07/2015). 
 

18. No caso concreto, embora a supressão da possibilidade 

do pedido de reequilíbrio decorra de condicionante, ou seja, aplica-se no caso 

de a Ata ter sido assinada após o prazo de validade. Todavia, ainda assim o 

pleito ficará inviabilizado em qualquer circunstância. Isso porque a redação do 
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dispositivo impugnado é dúbia e tortuosa, pois dá margem à interpretação 

contrária ao reequilíbrio, o que, insiste-se, é de ordem público, portanto, 

indisponível. 

 

DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, REQUER o conhecimento da presente 

Impugnação, julgando-a totalmente procedente para fim de declarar a 

nulidade do Edital de licitação de Pregão Eletrônico n° 

134/2018/SML/PVH, em razão de vício de ilegalidade que compromete a 

regular execução do contrato, qual seja: 

 

Item 12.3.5 do Edital, por vedação expressa à 

possibilidade do reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, em ofensa aos arts. 57, § 1º; 58, I, § 2º; e 65, I, 

“d”, da Lei de Licitações e Contratos 

 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento.  

 

Porto Velho/RO, 7 de maio de 2019. 

 

 

Miguel Garcia de Queiroz 

            OAB/RO 
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