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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021– COMPEL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00134.11.07.611.2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de exumação de 
corpos, coleta, transporte, incineração/cremação e destino final de ossadas humanas nos 07 
(sete) cemitérios do município de Camaçari (Gleba H, Gleba C, Parafuso, Vila de Abrantes, 
Arembepe, Monte Gordo e Barra de Pojuca).   
 
IMPUGNANTE: RETEC – TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O recebimento das propostas deste Pregão se dará em 24/05/2021. O art. 12 do Decreto 
3.555/2000 fixa em dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas o 
prazo para impugnar o ato convocatório do pregão. Assim, é tempestiva a Impugnação em 
análise em face do seu protocolo em 18/05/2021. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante alega sucintamente (1R) a ausência de requisitos essenciais para 
comprovação da qualificação técnica operacional dos licitantes; (2R) exigência indevida de 
registro da empresa e de responsável técnico no CRQ. Da exigência indevida de presença de 
profissional especializado em Segurança do Trabalho e de profissional registrado no CRQ, 
nos quadros da empresa e respectiva comprovação de atestado de capacidade técnica; (3R) 
edital amparado em lei defasada; (4R) vedação irrazoável à subcontratação parcial do objeto 
licitado; (5R) ausência de previsão expressa de reajuste contratual; (6R) ausência de fixação 
de encargos moratórios para hipótese de inadimplemento parcial da administração pública. 
 

DO JULGAMENTO  
 
As alegações referente a qualificação técnica (1R, 2R, 3R, 4R) foram analisadas e julgadas 

pela Secretaria de Serviço Público – SESP, serão disponibilizadas no portal www.licitações-

e.com.br (<documentos>) 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (5R) ausência de previsão expressa de reajuste contratual.  

DECISÃO FUNDAMENTADA:  

Após análise, verificou-se que houve falha na minuta do contrato – Anexo IV do Edital. 

 

Sendo assim, a Cláusula Terceira da minuta do contrato, passa a ter a seguinte redação:  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor global deste contrato é R$ ____(__________), sendo fixo e irreajustável 
pelo período de 12 (doze) meses, transcrito da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução 
do objeto deste Contrato. 
 
§ 1º Os serviços objeto deste contrato serão executados pelo regime de 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.  
 
§ 2º Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12 (doze) meses da 
apresentação da proposta, poderá haver reajustamento e preço, ficando definido o 
INCC, como índice de preço básico a ser utilizado nos cálculos de reajustamento, 
ou outro na forma da Lei. 

 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (6R) ausência de fixação de encargos moratórios para hipótese 

de inadimplemento parcial da administração pública.  

DECISÃO FUNDAMENTADA:  

Conforme preceituam os arts. 40, XIV e 55, III da Lei nº 8.666/93, a incidência de correção 
monetária e juros moratórios no caso de pagamento realizado em atraso pela Administração, 
é uma exigência correlacionada ao princípio da moralidade. A CR/88, consagra em seu art. 
37, XXI, o direito de os contratados receberem o pagamento por serviços prestados à 
Administração com a manutenção das condições inicialmente pactuadas, além de garantir 
aos contratados o recebimento do valor corrigido, em caso de atraso do pagamento.  

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, entende que a “mora no pagamento do preço avençado 
em contrato administrativo, constitui ilícito contratual”, incidindo nestes casos a Súmula 43 do 
STJ: 

ADMINISTRATIVO E ECONÔMICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA 
PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADO PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. FIXAÇÃO DO 
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. 
ILÍCITO CONTRATUAL. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. INEXISTÊNCIA NO 
CONTRATO DE CLÁUSULA, PREVENDO A DATA PARA O PAGAMENTO DO 
PREÇO AVENÇADO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO E O CONSEQÜENTE PREJUÍZO ECONÔMICO PELO ATRASO. 
OBSERVÂNCIA DO VALOR REAL DO CONTRATO. 1. A mora no pagamento do 
preço avençado em contrato administrativo, constitui ilícito contratual. Inteligência 
da Súmula 43 do STJ. 2. A correção monetária, ainda que a lei ou o contrato não a 
tenham previsto, resulta da integração ao ordenamento do princípio que veda o 
enriquecimento sem causa e impõe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3. 
O termo inicial para a incidência da correção monetária nos contratos 
administrativos de obra pública, na hipótese de atraso no pagamento, não 
constando do contrato regra que estipule a data para o efetivo pagamento do preço 
avençado, deverá corresponder ao 1º (primeiro) dia útil do mês subseqüente à 
realização da obra, apurada pela Administração Pública mediante critério 
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denominado medição. Precedentes do STJ (REsp 71127/SP, REsp 61817/SP). 4. O 
retardamento em pagar medições de obras já efetuadas configura violação do 
contrato e a inadimplência de obrigação juridicamente pactuada, com 
conseqüências que se impõem ao contratante público. 5. Recurso conhecido e 
provido, para reformar o acórdão, modificando o termo inicial para a incidência da 
correção monetária para o período de atraso no pagamento. (STJ – REsp 679525 / 
SC - Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA – Data do Julgamento: 
12/05/2005) ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO CORREÇAO 
MONETÁRIA TERMO A QUO. 1. A correção monetária é mera técnica de 
atualização de valores, a qual não altera o equilíbrio econômico inicialmente 
estabelecido no contrato. Em contratos administrativos, a correção monetária é 
devida sempre que o pagamento for posterior ao ato administrativo de entrega 
(medição). 2. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ - 
RECURSO ESPECIAL Nº 837.790 - SP (2006/0104288-7) – Relatora: MINISTRA 
ELIANA CALMON) Os doutrinadores Egon Rockmann e Fernando Vernalha 
(Licitação Pública, 2ª Ed. p. 215), afirmam que o inadimplemento pela Administração 
Pública impõe amplo ressarcimento ao contratado, que deverá abranger a aplicação 
de atualização monetária e aplicação de juros de mora, além do que “a omissão do 
edital de licitação não elimina o dever jurídico da Administração de ressarcir o 
contratado pelos prejuízos gerados pelos atrasos nos pagamentos devidos.” 
Ressalta-se, por fim, que o marco temporal para fins de cálculo, deverá observar o 
que conta o art. 40, XIV da Lei 8.666/93: “prazo de pagamento não superior a trinta 
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.” 
Desta feita, entendo que a presente questão não se trata de um “vício contido no 
Edital”, visto que aludido direito independe de previsão contratual.”  

 

Sendo assim, o edital não será alterado, pois a ausência de previsão editalícia não tira o 

direito do fornecedor. 

 
DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, com base nos princípios da vinculação ao 
instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da Lei 10.520/02, do 
Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa RETEC – TECNOLOGIA EM 
RESÍDUOS EIRELI, o edital será novamente publicado em face da modificação acima 
retratada. 

 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari/BA, 25 de maio de 2021.  
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Silva 
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