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MANIFESTAÇÃO Nº 004/2020/CPL/SENAR-AR/MT 
 

 

Pregão Presencial nº 032/2020/SENAR-AR/MT  

Processo nº 165018/2020 

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para a prestação de serviço 

de LOCAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), para atender ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-

AR/MT. 

Assunto: Resposta a impugnação. 

Recorrentes: CS BRASIL FROTAS LTDA 

 

 

 

 

 

Trata-se de impugnação apresentada pela empresa CS BRASIL FROTAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.595.780/0001-16, com sede na Avenida 

Saraiva, nº 400, Sala 08, Bairro Brás Cubas, Mogi das Cruzes/SP – CEP 08745-140, em face dos 

termos do Edital de Pregão Presencial nº 032/2020/SENAR-AR/MT, a qual a sua realização foi 

suspensa por indeterminado, tendo em vista a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso que decretou a quarentena coletiva obrigatória no município de Cuiabá/MT, em razão das 

novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

I. DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE 

Consoante previsto no item 11.1 do procedimento em epígrafe “Qualquer cidadão poderá 

impugnar o presente Edital em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas”. 

Dessa forma, considerando que o procedimento licitatório em testilha foi suspenso no dia 

em que a impugnante enviou a manifestação de oposição ao edital, reconhecemos a presente 

impugnação, a qual merece ser recebida por ser tempestiva. 
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II. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

A IMPUGNANTE contesta os termos do Edital de Pregão Presencial nº 032/2020/SENAR-

AR/MT, alegando em linhas gerais o seguinte: 
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É o relatório. 

Passa-se ao exame do pedido pelos fundamentos de fato e de direito 

III. DO EXAME DE MÉRITO 

Cumpre registrar, inicialmente, antes de adentrar a matéria e rebater os tópicos aventados 

pela impugnante, que as exigências estabelecidas no Edital epigrafado são mínimas e 

legitimamente indispensáveis, tendo em vista a imprescindibilidade da contratação pretendida 

para atender às necessidades do SENAR-AR/MT. 

1. DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS VEÍCULOS  

Nesse ponto, a impugnante requer a alteração editalícia com a dilação do prazo de 

entrega dos veículos para 90 (noventa) dias, e que, além disso, altere-se as obrigações da 

contratada, para que, mesmo diante do novo prazo requerido, caso a contratada apresente 

eventual atraso na entrega dos veículos por motivo de força maior, caso fortuito ou fato de 

terceiro, esse fato não se caracterize como inadimplemento contratual. 

Defende que “Nitidamente há condição restritiva no Edital, o que é vedado por lei”, e 

que “deve ser fixado prazo razoável para disponibilização dos veículos”. 

Salienta ainda que, o instrumento convocatório exige o fornecimento de veículos zero km 

e a licitante que não disponha dos veículos dependerá de circunstâncias externas que fogem ao 

seu controle, ou seja, situações impostas por terceiros, citando como exemplo o prazo de 

faturamento imposto pelo fabricante, regularização de documentos, bem como ainda prazos para 

traslado e entrega ao contratante, a qual por essa razão, entende que o edital é omisso em fixar 

prazo razoável para a disponibilização do mesmos. 

Nessa esteira, cabe registrar que o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, deve 

ser interpretado com a integração das normas, aplicando de maneira sistêmica os seus preceitos, 

na busca da observância dos princípios descritos no art. 2º do aludido diploma legal que diz: 

“Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SENAR e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, 

inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.” 

Nesse passo, cumpre dizer que o prazo inicialmente exigido no instrumento convocatório 

para a entrega dos veículos era de 10 (dez) dias corridos. 

Todavia, analisando pedido de esclarecimento ao edital e a atual conjuntura 

epidemiológica vivenciada hodiernamente mundo afora, entendeu-se que, de fato, o prazo 
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exigido para a entrega dos veículos era escasso, razão pela qual, em observância ao disposto no 

art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, mencionado prazo foi alterado para 

40 (quarenta) dias corridos, através do 1º Adendo ao edital do Pregão Presencial nº 

032/2020/SENAR-AR/MT, devidamente publicado no portal transparência/licitações do SENAR-

AR/MT. 

Diante desse contexto e com vistas a observância aos princípios que regem as licitações 

públicas, em especial, os da razoabilidade, isonomia e competitividade, ampliou-se o prazo 

inicialmente publicado para 40 (quarenta) dias corridos, prazo este bastante razoável e 

suficiente para a regularização e entrega dos veículos objeto da presente licitação, por qualquer 

empresa do ramo interessada no certame. 

Nessa senda, ressalte-se que a fixação do prazo de entrega do produto/objeto é uma 

discricionariedade do contratante, o qual foi devidamente planejado de acordo com as 

necessidades da instituição para o regular desenvolvimento de sua missão precípua. 

De outra banda, é notório que a propagação da pandemia causada pelo Corona vírus 

(Covid-19) pode afetar o comércio de modo geral, acarretando a suspensão de atividades das 

mais variadas. 

Assim sendo, objetivando promover ainda mais os princípios norteadores das licitações 

públicas (isonomia, proporcionalidade, razoabilidade etc), entende-se como razoável, em virtude 

da atual crise epidemiológica surgida, ou, outra eventualidade que possa comprometer a entrega 

dos automóveis dentro do prazo estipulado, a inserção no edital de clausula que permita a 

possibilidade de prorrogação do mencionado prazo de entrega, desde que devidamente 

justificada/comprovada situação alheia a vontade do contratado, mediante autorização do 

contratante. 

Em assim sendo, nesse ponto, é o caso de acolhimento parcial da impugnação ofertada, a 

fim de modificar o Edital através de adendo a ser publicado, inserindo no instrumento 

convocatório cláusula prevendo a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega dos 

veículos, mediante a disponibilização de veículos temporários com as características 

mínimas das especificações contidas nos lotes 01 e 02, com quilometragem máxima de 

30.000 km rodados, até a efetiva entrega dos automóveis 0 (zero) km, desde que reste 

comprovada situação alheia a vontade da contratada e seja autorizado pelo contratante. 

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DATA-BASE/PERIODICIDADE DO 

REAJUSTE DE PREÇOS 

Concernente a esse tema, a impugnante argumenta que “o Edital não indica qual a data 

base que será considerada para o reajustamento dos preços, o que deve ser fixado, 

estabelecendo somente que os valores poderão ser reajustados anualmente”. 
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Pois bem, preliminarmente, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é a justa 

correlação entre todos os encargos que o particular terá com a prestação assumida e a sua 

remuneração por este serviço. E quaisquer alterações incidentes nos encargos do particular 

devem ser analisadas e, caso influenciem efetivamente na equação econômico-financeira do 

ajuste, devem importar na recomposição de seu equilíbrio original, já que a Constituição Federal 

de 1988 assegura a sua manutenção:  

“Art. 37. A Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

(…)  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.” 

E para que o equilíbrio econômico-financeiro seja mantido durante todo o período de 

execução do contrato, o ordenamento jurídico prevê instrumentos específicos para tal finalidade, 

quais sejam o instituto do reajuste, da repactuação e da revisão. 

Nesse contexto, com relação ao reajuste de preços objeto deste tópico, é a atualização do 

valor inicialmente avençado, em face de alterações no mercado econômico que acabam 

repercutindo no contrato. É a atualização do valor do contrato, um ajuste dos pagamentos pela 

variação dos custos de produção ou dos preços dos insumos (matéria-prima) utilizados no objeto 

do contrato.  

A Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre o Plano Real, estipula que a periodicidade do 

reajuste será anual (vedando sua aplicação em período inferior) e contada a partir da data limite 

para a apresentação da proposta ou do orçamento, se esse for o caso. 

Para tanto, o edital da licitação e o contrato respectivo deverão contemplar, em 

consonância com as normas aplicáveis, de forma específica e objetiva, o índice ou o critério a ser 

aplicado, a periodicidade (que hoje é anual), bem como a data base a ser adotada (data da 

apresentação das propostas ou a data do orçamento a que ela se referir). 

No entanto, a doutrina dominante entende que a ausência de cláusula de reajuste no 

instrumento convocatório e no contrato não é capaz de impedir a concessão da referida 

atualização, conforme demonstrado alhures e confirmado pela Corte Superior de Contas (TCU) 
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da qual se extrai o seguinte fragmento: 

“O estabelecimento de critério de reajuste de preços, tanto no edital quanto no contrato, não 

constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição, ante 

disposto nos arts. 40 inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/1993, ainda que a vigência 

contratual prevista não supere doze meses. Entretanto, eventual ausência de cláusula de 

reajuste de preços não constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, sob pena de ofensa à garantia inserta no art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, bem como de enriquecimento ilícito do erário e consequente violação ao princípio 

da boa-fé objetiva. (Acórdão 7184/2018 – Segunda Câmara)”. [grifo nosso] 

Ocorre que, melhor sorte não socorre a impugnante, pois a minuta de contrato constante 

do anexo II que é parte integrante do edital de Pregão Presencial nº 032/2020/SENAR-AR/MT, 

prevê com clareza na Cláusula Nona, forma como se dará o reajustamento de um contrato de 

prestação de serviços com prazo de duração superior a 12 (doze) meses, inclusive 

estabelecendo no item 9.2. a data base a ser adotada, que corresponde da apresentação da 

proposta. 

Portanto, nesse ponto, não assiste qualquer razão à impugnante, em virtude do que seus 

argumentos não merecem prosperar. 

3. DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE CLÁUSULA DE PREVISÃO DE JUROS DE MORA, 

MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO PELA 

CONTRATANTE 

Denote-se que o processamento da licitação requer a elaboração de um instrumento 

convocatório, no qual constem todas as regras que serão aplicadas quando da realização do 

certame que selecionará o contratado, bem como todas as condições para a execução do futuro 

ajuste. Cuida-se do edital da licitação, o qual “é a lei interna da licitação”, segundo nos ensina 

Hely Lopes Meirelles. 

Uma vez publicado o edital, as licitantes poderão solicitar o esclarecimento de dúvidas ou 

impugnar esse instrumento. 

Nesse contexto, impugnar significa atacar, combater, contradizer, reprimir, refutar, 

contestar, opor-se aos termos do edital, dada a suposta ilegalidade apontada. Ao impugnar o 

edital, o objetivo consiste, portanto, em alterar seus termos, de modo a adequá-los aos limites da 

Lei. 

O procedimento licitatório perfaz-se em duas fases estanques e subsequentes, quais 

sejam, as fases interna e externa.  
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Com efeito, a fase interna da licitação compreende a prática de uma série de atos 

sucessivamente ordenados, com escopo de, na forma da lei, propiciar a instauração pública do 

certame. Importa dizer que, a fase interna corresponde aos atos preparatórios, anteriores à 

convocação dos interessados em contratar com a administração.  

De tal modo, cabe a administração definir os termos do edital em observância aos ditames 

da lei e de acordo com suas necessidades. 

Aduz a impugnante que “não há previsão no Edital ou anexos quanto à incidência de 

juros de mora, correção monetária e multa caso haja inadimplemento no pagamento 

efetuado pela Contratante, por culpa exclusiva desta”. Por fim, a impugnante requer a 

“retificação do Edital e seus anexos para incluir previsão expressa para a aplicação de juros de 

mora legal, correção monetária e multa, quando o pagamento se der com atraso por culpa 

exclusiva da contratante.” 

Ocorre que tal previsão não consta do Regulamento de Licitações e Contrates do Senar, 

logo não é obrigatório que a administração estabeleça no ato convocatório tal possibilidade, 

sendo ato meramente discricionário. 

A discricionariedade da administração nas licitações verifica-se essencialmente na fase 

interna da licitação, quando da elaboração do edital, pois, após a publicação deste, a conduta da 

administração fica limitada pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, 

está vinculada às normas e às condições do edital. 

Ademais, resta salientar que conforme dispõe o item 16.1 do edital “o pagamento à 

CONTRATADA será efetuado mediante a comprovação da medição dos serviços e apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura dos serviços efetivamente prestados, devidamente atestada pelo setor 

competente desta entidade, para que o pagamento ocorra em até 30 (trinta) dias após o 

protocolo da Nota Fiscal/Fatura”. 

Portanto, as alegações da impugnante não guardam razão, motivo pelo qual não devem 

ser acatadas. 

IV. DA DECISÃO 

Diante de todo o exposto, tendo-se por fundamento os dispositivos constantes do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, os termos do instrumento convocatório, os 

princípios gerais que regem as licitações públicas, as orientações do controle externo, a 

jurisprudência pátria e a melhor doutrina, DECIDE-SE:  

CONHECER da impugnação apresentada pela empresa CS BRASIL FROTAS LTDA em face 

dos termos do Edital de Pregão Presencial nº 032/2020/SENAR-AR/MT, por ser tempestiva, 

para no mérito ACOLHER PARCIALMENTE o pedido, para modificar o edital, através de adendo 
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a ser publicado, e inserir cláusula que preveja a possibilidade de prorrogação do prazo de 

entrega dos veículos objeto da licitação, mediante a disponibilização de veículos 

temporários com as características mínimas das especificações contidas nos lotes 01 e 02, 

com quilometragem máxima de 30.000 km rodados, até a efetiva entrega dos automóveis 

0 (zero) km, desde que seja comprovado situação alheia a sua vontade e autorizado pelo 

contratante.  

 

Cuiabá (MT), 13 de julho de 2020 

 

 
(Original assinado) 

LUCIANO ALVES 

Pregoeiro 

SENAR-AR/MT 

 
(Original assinado) 

THAYLA JOANA SCHENBERGER 

Equipe de Apoio 

 SENAR-AR/MT 

 
(Original assinado) 

NASLA JANAINA DIAS WOJCIECHOW 

Equipe de Apoio  

 SENAR-AR/MT 

 

 

 

 


