
 

 

AO EXMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS 

 

 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 16.847/2021 

 

 

URBANLIX - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ/MF sob o n. 80.843.667/0001-95, estabelecida Rua Alvares Anes, nº 46, conjunto 

104, Bairro de Pinheiros, São Paulo/SP, vem, por sua representante Sra. MARIA INEZ 

GEROTO, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor IMPUGNAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, com fulcro no art. 41, § 2º da Lei nº 8.666/93, e no 

item 6.5.1 do próprio Instrumento Convocatório.  

 

 

1. DOS FATOS 

O Município de Rio Grande/RS tornou público edital de licitação na modalidade 

Concorrência Pública, do tipo Menor Preço Global, para a Contratação de empresa para 

executar os serviços de coleta manual, mecanizada e transporte dos resíduos domiciliares 

orgânicos/rejeitos, com o emprego de caminhões compactadores dotados de sistema de 

rastreamento, monitoramento e gerenciamento eletrônico, para estar adequado ao objeto 

do Contrato. 



 

 

Como se sabe um dos princípios basilares do Direito Administrativo é o da legalidade, 

atrelando, desta maneira, todos os atos da Administração Pública à lei. 

 

Como ensina Celso Ribeiro Bastos: "com relação à Administração, não há princípio de 

liberdade nenhum a ser obedecido. É ela criada pela Constituição e pelas leis como mero 

instrumento de atuação e aplicação do ordenamento jurídico. Assim sendo, cumprirá 

melhor o seu papel quanto mais atrelada estiver à própria Lei, cuja vontade deve sempre 

prevalecer. " 

 

Daí a razão pela qual o constituinte de 1988 achou por bem elencar expressamente o 

princípio da legalidade no artigo 37, 'caput': "Art. 37 - administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (. . .). " 

 

Trazendo referido princípio para a aplicação prática no caso da licitação, pode-se dizer 

que ao administrador cabe observar todas as etapas descritas em lei para a escolha da 

proposta mais vantajosa. 

 

Veja-se o artigo 3º da Lei de Licitações: “A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração 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. " 



 

 

Desta feita, observada a ilegalidade do ato administrativo, ou, mais especificamente, de 

algum procedimento licitatório, há de ser o mesmo anulado. 

 

Nesse diapasão arremata Hely Lopes Meirelles: ''Ato nulo é o que nasce afetado de vicio 

insanável por ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivos, ou no 

procedimento formativo. A nulidade pode ser explícita ou virtual. É explícita quando a lei 

comina expressamente, indicando os vícios que lhe dão origem; é virtual quando a 

invalidade decorre da infringência de princípios específicos do direito público, 

reconhecidos por interpretação das normas concernentes ao ato. Em qualquer destes 

casos, porém, o ato é ilegítimo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido entre as 

partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei." 

 

A base de uma licitação é o edital, sendo que a nulidade de referido documento gera a 

nulidade do procedimento licitatório e até mesmo de eventual contrato administrativo 

decorrente, com responsabilização pessoal dos entes políticos. 

 

Consoante artigo 49, parágrafo segundo: ''A nulidade do procedimento licitatório induz à 

do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei." 

 

Referida licitação encontra-se eivada de irregularidades/ilegalidades, as quais 

precisam ser sanadas. 

 

2. DAS IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES A LASTREAREM A PRESENTE 

LICITAÇÃO  



 

 

A) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

Quanto à qualificação técnica, item 4.4 do Instrumento Convocatório é entendimento de 

não exigir a comprovação de capacidade técnica com quantidade mínima de 50 % através 

da apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, exigindo apenas o atestado sem a 

comprovação de quantidade. 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) reuniu um amplo grupo de estudos que debateu com 

profundidade as questões controvertidas da terceirização de serviços, dentre elas a 

Qualificação Técnica das Licitantes, o que gerou o Acórdão n o 1.214/2013 — TCU, do 

qual se extrai o seguinte trecho no que toca às sugestões para critérios de aferição da 

qualificação técnica  

III.b.2 — Atestados de capacidade técnica 

106. Outro ponto de vital importância refere-se à 

comprovação de que a empresa possui aptidão em realizar o 

objeto licitado, haja vista as particularidades atuais inerentes 

à prestação de serviços de natureza continuada. 

107. De acordo com o art. 30, inciso II, e § 1 0 da Lei no 

8.666/93, a comprovação de aptidão para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos, com o objeto da licitação, deve ser 

verificada por meio de atestados técnicos, registrados nas 

entidades profissionais competentes, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado  



 

108. Comumente tem sido exigido da licitante que 

comprove que prestou serviço equivalente a 50% do que se 

pretende contratar, como forma de verificar a 

compatibilidade de objetos no que se refere a quantidades. 

 

Conforme se depreende do acima exarado, resta evidente que o Edital de Licitação deve 

ser alterado, para que conste, quanto à Qualificação Técnica, as orientações emitidas pelo 

TCU, devendo as licitantes comprovar aptidão para o desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através 

da apresentação de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA para comprovação da 

qualificação técnica operacional de 50 % da quantidade a ser contratada, o quais deverão 

estar devidamente acervados pelo CREA através da apresentação da CERTIDÃO DE 

ACERVO TÉCNICO para comprovação da qualificação técnica profissional do responsável 

técnico da empresa. Também, que os atestados apresentados tenham sido expedidos após 

o término do contrato, ou, após transcorridos 12 meses do início do contrato. 

Isto posto, o Edital carece de reforma, para que seja adequado os quantitativos mínimos 

de 50% do atestado de capacidade técnica supracitados. 

 

B) PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CLÁUSULA 2.2.4 

É fato que a Lei de Licitações, em seu artigo 33, deixa a critério da Administração Pública 

a participação de licitantes em consórcio: 

"Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de 

empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes 

normas:" 

Porém, eventual vedação de participação de licitantes em consórcio deve ser 

fundamentada, haja visto que restringe o certame.  



 

Ora a complexidade do objeto do Edital, a diversidade de serviços a serem prestados e a 

sua vultuosidade justificam e até impõem a participação de consórcio.  

Ainda, que se trate de uma discricionariedade da Administração Pública, devem ser 

motivadas as razões de se proibir a formação de consórcio, uma vez que tal proibição 

restringe a competitividade do certame, principalmente quando o seu objeto é composto 

por serviço de engenharia, sendo, muitas vezes, necessária a junção de empresas para 

prestação do serviço completo.  

Na presente licitação, empresas que atendam parcialmente o objeto do Edital estarão 

impedidas de participar por não poderem se consorciar com outras que possam 

complementar a expertise exigida no Edital. 

Eis os ensinamentos do jurista Marçal Justen Filho sobre o tema:  

"Mas o consórcio também pode prestar-se a resultados 

positivos e compatíveis com a ordem jurídica. Há hipóteses 

em que as circunstâncias do mercado e (ou) a complexidade 

do objeto tomar problemática a competição. Isso se passa 

quando grande quantidade de empresas, isoladamente, não 

dispuser de condições para participar da licitação. Nesse caso, 

o instituto do consórcio é a via adequada para propiciar 

ampliação do universo de licitantes. É usual que a 

Administração Pública apenas autorize a participação de 

empresas em consórcio quando as dimensões e a 

complexidade do objeto ou as circunstâncias concretas 

exijam a associação entre os particulares. São as hipóteses em 

que apenas poucas empresas estariam aptas a preencher as 

condições especiais exigidas para licitação.  

(...)   



 

O ato convocatório admitirá ou não a participação de 

empresas em consórcio. Trata-se de escolha discricionária da 

Administração Pública, o que evidentemente não significa 

autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas. Admitir 

ou negar a participação de consórcios é o resultado de um 

processo de avaliação da realidade do mercado em face do 

objeto a ser licitado e da ponderação dos riscos inerentes à 

atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a 

execução do objeto. Como toda decisão exercitada em virtude 

de competência discricionária, admite-se controle 

relativamente à compatibilidade entre os motivos e a 

realidade e no tocante à adequação proporcional entre os 

meios e os resultados pretendidos. (grifamos)4'' 

A doutrina de Jessé Torres Pereira Junior acompanha o nobre 

jurista: 

"Destarte, a previsão editalícia ora impugnada afronta o 

interesse público e impede o acesso a um maior número de 

interessados, em total contrariedade aos princípios previstos 

no caput do artigo 3° da Lei de Licitações e no caput do artigo 

37 da Constituição Federal, especialmente o princípio da 

busca da proposta mais vantajosa, segundo o qual selecionar 

a proposta mais vantajosa é, a um só tempo, o fim de interesse 

público que se quer alcançar em toda licitação (sentido 

amplo) e o resultado que se busca em cada licitação (sentido 

estrito). Licitação que não instigue a competição, para dela 

surtir a proposta mais vantajosa, descumpre sua finalidade 

legal e institucional, impondo-se à autoridade competente 

invalidá-la por vício de ilegalidade, a par de apurar 



 

responsabilidades administrativa e penal por desvio de 

poder, caracterizado que houver sido ato de improbidade 

administrativa". (in Comentários à Lei das Licitações e 

Contratações da Administração Pública, 7ª edição, Ed. 

Renovar, 2007, p. 60- g.n.). 

Em que pese a discricionariedade da Administração Pública quanto à admissão de 

consórcios, a jurisprudência dominante entende que, quando há heterogeneidade no 

objeto do certame, a participação de empresas em consórcio amplia a competitividade e 

passa a se fazer necessária: 

 

TCU  

Aliás, quando a lei possibilita a formação de consórcios, é 

justamente no intuito de possibilitar a soma das capacidades 

operacionais das interessadas, de modo a ampliar a 

competitividade. Não se justificaria, por óbvio, restringir a 

concorrência de todo o certame por apenas pequena parcela 

dele.  

(...)" (Acórdão 2.992/2011, Plenário, rei. Min. Valmir Campeio 

- g.n.). 

Em regra, a formação de consórcios é admitida quando o 

objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade 

ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não 

teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do 

edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar 

o número de participantes, admite a formação de consórcio.  



 

(...)." (Acórdão 22/2003, Plenário, rei. Min. Benjamim 

Zymler). 

A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de 

que a admissão ou não de consórcio de empresas em 

licitações e contratações é competência discricionária do 

administrador, devendo este exercê-la sempre mediante 

justificativa fundamentada.  

Não obstante a participação de consórcio seja recomendada 

sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade 

ou vulto, tal alternativa também não é obrigatória.  

Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que 

indiquem se o objeto apresente vulto ou complexidade que 

torne restrito o universo de possíveis licitantes. Somente 

nessa hipótese, fica o administrador obrigado a autorizar a 

participação de consórcio de empresas no certame, com o 

intuito precípuo de ampliar a competitividade e proporcionar 

a obtenção da proposta mais vantajosa" (Acórdão 

2.831/2012, Plenário, rei. Min. Ana Arraes - grifamos). 

STJ  

"( ... )  

A exigência globalizada em uma única concorrência destinada 

a compra de uma variedade heterogênea de bens destinados 

a equipar entidade hospitalar não veda a competitividade 

entre as empresas concorrentes desde que o edital permita a 

formação de consórcio que, última ratio, resulta no 

parcelamento das contratações de modo a ampliar o acesso 

de pequenas empresas no certame, na inteligência harmônica 



 

das disposições contidas nos ans. 23, § 1.0 e 15, IV, com a 

redação do art. 33, todos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.  

( ... )." (RMS 6.597/MS, 2.ª T., rei. Min. Antônio de Pádua 

Ribeiro, j. em 16.12.1996, DJ de 14.04.1997 - g.n.). 

Ante o quanto exposto, a vedação à formação de consórcio no caso concreto, levado em 

conta o objeto do certame, restringe a competitividade do certame, afronta os princípios 

que devem ser privilegiados em licitações deste porte e afasta a participação de potenciais 

licitantes, o que merece ser revisto. 

 

C) TAXA BÁSICA DE JUROS SELIC DEFASADA 

Conforme observado na planilha de composição de custos do Edital, existem custos 

defasados, para os custos de remuneração do capital investido, para os Veículos e 

Equipamentos, onde a taxa de juros SELIC está desatualizada, vejamos: 

 

 Ocorre que o Banco Central (BC) subiu os juros básicos da economia em 4,25 ponto 

percentual. A decisão, anunciada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), elevou a 

taxa Selic de 3,5% para 4,25% ao ano. 



 

 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros 

Ou seja, a Contratante calculou valores como parâmetros defasados, não correspondendo 

a realidade, podendo inclusive trazer prejuízo a empresa licitante que for declarada 

vencedora. É obvio que assim os custos calculados para remuneração do capital investido, 

para os Veículos e Equipamentos, estão defasados, devendo, portanto, existir a reforma 

do edital, confeccionando corretamente a planilha de composição de custos considerando 

o percentual da taxa básica de juros SELIC em 4,25%. 

 

D) SALÁRIO E BENEFÍCIOS DEFASADOS EM DESACORDO COM A CONVENÇÃO 

COLETIVA VIGENTE 

A Impugnante, portanto, observou no referido edital, em seu valor estimado, que os 

importes referentes aos salários e beneficios encontram-se defasadas em relação aos 

valores constantes do Termo Aditivo da Convenção Coletiva (juntado em anexo) firmada 

com a categoria neste ano de 2021, o que prejudicará uma boa prestação de serviço.  

Vejamos tabela ilustrando as inconsistências e seu impacto: 

Rio Grande Edital Correto Obs 

Salário Coletor R$ 1.330,73 R$ 1.397,27 CCT Seeac anexo 

Salário Motorista R$ 1.891,71 R$ 1.930,19 CCT Sinecarga anexo 

Vale Refeição (com desconto de 19%) R$ 14,11 R$ 14,74 CCT Seeac anexo 

 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros


 

Acredita-se que este fato se deu, por razões alheias ao interesse deste ente licitante, 

provavelmente devido às recentes alterações havidas nas Convenções Coletivas, adotadas 

para o processo de cotação das empresas, visto que estas convenções foram recentemente 

homologadas.  

Sabe-se que este respeitado ente municipal zela pela boa qualidade dos serviços a ser 

prestado pela futura contratada.  

De acordo com a Lei 8.666/93, os valores constantes nos processos devem ser atuais e de 

acordo com as últimas Convenções Coletivas firmadas anteriormente a realização da 

licitação. Tem-se, então, um instrumento convocatório merecedor de modificação.  

É de se concluir que, da leitura dos referidos itens do Edital de convocação ora atacado, 

colhem-se vícios que contrariam o disposto na Lei nº 8.666/93, bem como a alguns 

dispositivos legais, jurisprudenciais e constitucionais em vigor.  

Com a devida vênia, não pode a administração se beneficiar deixando de utilizar os termos 

das CCT's firmadas neste ano de 2021 pelos sindicatos que abarcam os funcionários da 

impugnante e que trabalharão no setor em caso de vencimento do certame.  

O ente ora impugnado não pode se beneficiar ao negar, sem justo motivo, a aplicação dos 

valores contidos nas convenções, com o único fito de diminuir seu preço.  

Dessa forma a Administração estará impossibilitando aos concorrentes de compor sua 

planilha de custo com os valores corretos da convenção coletiva de cada categoria, sendo 

que a ausência dos corretos valores dos benefícios aos funcionários implicaria em um 

aumento significativo de custos se comparado aos valores sem o importe atual.  

É importante que a Administração utilize corretamente a Convenção Coletiva dos 

sindicatos representativos dos funcionários da impugnante que atuarão no caso em 

questão, sob pena de ferir a lisura e isonomia do próprio certame, já que a competição 

restará prejudicada no que tange a este ponto - valor correto da planilha de custos.  



 

O valor das verbas definidas pelos Sindicatos deve ser vinculado à prestação de serviços, 

sendo indispensável que se observe o real valor para a composição dos custos, a fim de 

que as licitantes possam elaborar corretamente suas propostas. Trata-se de item de 

presença obrigatória em todos os Editais. 

O aclaramento é imperioso para a correta elaboração das propostas, já que a não 

observância dos termos das CCT's certamente acarretará na variação dos custos das 

propostas das licitantes, e ferirá o princípio da isonomia.  

Ora, algumas licitantes podem orçar o valor com base na convenção coletiva do ano 

anterior e outras orçarão o valor com base nos termos das convenções coletivas 

recentemente firmadas, acarretando por conseguinte uma considerável diferença nas 

propostas de preços.  

Consequentemente os licitantes que não se atentarem a este fato vão ser posteriormente 

"surpreendidos" com custos operacionais acima do previsto, gerando logo no início, um 

desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato.  

Indispensável, portanto, que sejam sanadas as obscuridades e dubiedades constantes do 

instrumento convocatório, pois estas impedem que as licitantes apresentem proposta 

com os preços similares, já que os preços serão alterados dependendo da utilização ou 

não da última convenção dos sindicatos, já que o edital, da forma como está, dá essa 

margem de interpretação. 

 

E) DA FALTA DE PREVISÃO DE CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL NA 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS CERNE DO EDITAL LICITATÓRIO  

Conforme Edital na Planilha de Composição de Custos, não é considerado nenhum custo 

com garagem e escritório, além dos custos de funcionamento.  

Referida previsão é essencial para que ocorra a prestação de serviços de forma contínua 

e respeitando todos os ditames legais. No mais resta esclarecer que o Tribunal de Contas 



 

já realizou estudo e orienta que deve existir a discriminação dos custos da administração 

local, devendo ser considerado estes custos na planilha de custos uma vez que os mesmos 

são considerados como administração local, conforme item 4., página 42, do Manual de 

Orientação do TCE/RS. 

No mais resta esclarecer que o Tribunal de Concas da União já realizou estudo e orienta 

que deve existir a discriminação dos custos da administração local nos Editais, por isso 

veja: 

9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, 

canteiro de obras e mobilização e desmobilização na 

planilha orçamentária de custos diretos, por serem 

passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem 

corno sujeitos a controle. medição e pagamento 

individualizado por parte da Administração Pública, em 

atendimento ao princípio constitucional da transparência dos 

gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento 

no art. 30, § 6º, e no an. 40, inciso Xlll, da Lei n. 8.666/1993 e 

no an. 17 do Decreto n. 7.983/2013; 

9.3.2.2. estabelecer nos editais de licitação, critério 
objetivo de medição para a administração local, 
estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira 
da obra, abstendo- se de utilizar critério de pagamento para 
esse item como um valor mensal fixo, evitando -se, assim, 
desembolsos indevidos de administração local em virtude de 
atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de 
execução contratual, com fundamento no art. 3', inciso -XXI, 
da Constituição federal e no arts. 55, inciso Ill, e 92, da Lei n. 
8.666/ 1993;  
 

ACÓRDÃO nº 2622/2013 - TCO - Plenário 

 



 

Por tais razões expostas, merece acolhimento as impugnações lançadas, eis que evidentes 

as irregularidades do edital, apontados pela presente peça, demonstrando-se necessária 

a suspensão do processo licitatório e a reformulação do edital, nos termos supra 

fundamentados. 

 

3. DOS PEDIDOS:  

Diante de todo o exposto, e com base nos princípios administrativos norteadores no que 

atine às licitações públicas e, ainda, com o espírito de sanar as irregularidades na Planilha 

de Custos, a Impugnante vem, com o devido acatamento e respeito, requerer a análise e 

admissão desta peça, de modo que se proceda com a alterações do Edital, bem como da 

Planilha de Composição de Custos base da Licitação.  

Caso assim não entenda, pugna-se pela emissão de parecer informando os fundamentos 

legais que embasaram a negativa da i. Comissão Permanente de Licitação. 

Informa, outrossim, que, exauridas as possibilidades acima citadas, caso não seja 

realizada as alterações suscita, tal decisão certamente não prosperará perante o Poder 

Judiciário, pela via mandamental, sem prejuízo de representação junto ao Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

São Paulo, 19 de julho de 2021. 

 

 

 

URBANLIX - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 

MARIA INEZ GEROTO 
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