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IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA AOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

 

DO OBJETO  

 

 Contratação de empresa para prestação, de forma contínua, do serviço de limpeza e conservação 

predial (áreas internas e externas) com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios para a CODHAB-DF em seus Postos de Assistência Técnica, incluindo o 

fornecimento de uniformes e equipamentos, de acordo com as especificações e quantitativos 

contidos neste Termo de Referência. – Anexo I deste Edital. 

 

  ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n. 72.620.735/0001-29, situada no SOFN, Quadra 04, Conjunto “D”, lotes 7/10, 

Loja 35, salas 03 a 09, em Brasília-DF, por seu representante legal ao final assinalado, na qualidade 

de interessada/participante no procedimento licitatório em epígrafe, vem à presença de Vossa 

Senhoria, por intermédio de seu representante legal ao final subscrito, com supedâneo no que lhe 

faculta o artigo 41, § 2º, da Lei 8.666/93 c/c o art. 18 do Decreto 5.450/2005 oferecer 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

aos termos do EDITAL do Pregão Eletrônico identificado acima, por entender que o instrumento 

convocatório, se permanecer como está, prejudicará a competitividade do certame licitatório em 

questão, ofendendo princípios imprescindíveis à manutenção do interesse público, tais como o da 

LEGALIDADE. 



 
 

 
 

 

  Requer, outrossim, seja o presente recurso recebido no seu efeito legal e devidamente 

processado, após o que, analisadas as razões, Vossa Senhoria, o Sr. Pregoeiro e/ou a autoridade 

superior, em ato de extrema sabedoria, determine a reformulação do Edital de licitação epigrafado, 

escoimados dos vícios e defeitos doravante enumerados, com a publicação de novo texto editalício, 

pela mesma forma que se deu o texto original, designando nova data de abertura, conforme 

estabelece o § 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

  A legislação relativa ao Pregão Presencial (Decreto 3.555/2000, artigo 12) estabelece 

que: 

 

“Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do pregão.” 

 

  Portanto, visto que o prazo para o recebimento das propostas é o dia 20/08/2018, a 

presente impugnação apresenta-se como tempestiva, merecendo, assim, ser recebida pelo Eminente 

Pregoeiro e ter seu processamento normal, com os seus termos devidamente analisados. 

 

 
I – DOS FATOS E DA NULIDADE DA CLÁUSULA 28 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

  Desprende-se do edital que o objeto da licitação é a contratação de serviço de 

segurança, entre outros. Para isso, as cláusulas 2.9 e 13.29.6 há a obrigação de previsão expressa da 

quantidade máxima estimada de profissionais na planilha de custos, sendo claro e evidente que 

nesta licitação haverá alocação exclusiva de mão de obra. 

   

  Assim, a presente impugnação se presta a demonstrar que a Cláusula 23.1 do Edital, 

que utiliza o IPCA para realizar eventual reajuste na contratação em tela, fere diretamente o 

princípio da legalidade e as instruções normativas que contemplam as diretrizes a serem 

seguidas em licitações que possuem o escopo da presente.  

   

Tal inobservância as normas legais possivelmente trará grande prejuízo à 

Administração, sendo certo eventual pleito legal que exija a referida repactuação, por se tratar de 

direito claro e direto das licitantes.  



 
 

 
 

 

  Ademais, é certo que tal imposição irá afetar a competitividade do certame, uma vez 

que diversas empresas que poderiam participar do certame, não o farão, com receio de não 

conseguir a justa repactuação que será necessária eventualmente, pela natureza dos serviços que são 

prestados.  

 

  Não pode olvidar-se que a mão de obra utilizada para satisfazer o objeto deste 

edital perfaz serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Assim 

sendo, principalmente em vista na natureza de vigilância, faz jus à diversos adicionais 

(insalubridade, periculosidade) que flutuam de acordo com as CCTS das classes respectivas. 

 

  Estes ajustes, sob a forma da Lei, não podem ser suportados somente pela empresa 

contratada, devendo haver a previsão explícita de repactuação no Edital. Trata-se de direito puro e 

justo da eventual contratada. 

  

  O edital deve apresentar exigências que sejam imprescindíveis à execução do 

serviço, o que não demonstra ser o caso em tela, indo a previsão do item 23.1, contra os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, contra a Lei e contra a IN nº 05 

do MPOG: 

 

23.1. Havendo interesse na prorrogação, o valor ora contratado poderá ser 

reajustado pela variação do IPCA, considerando, para apuração do índice de 

reajuste nos 12 (doze) meses , mediante comunicação por escrito com, pelo menos 

30 (trinta) dias de antecedência ou acordo entre as partes. 

 

  Nesse sentido, relevante o estabelecido, constitucionalmente, no art. 37, inciso XXI, 

como segue em destaque:  

 

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:  

(...) 

 

  Impõe-se reconhecer, portanto, que esta previsão é eminentemente ilegal, levando-se 

em consideração que o próprio Edital faz previsão EXPRESSA de que está vinculado à 

Instrução Nº 02 do MPOG (revogada pela nº 05/2017 do MPOG).  



 
 

 
 

  Isto por que, as Instruções Normativas nº 2 e nº 5 do MPOG – que tratam 

especificamente da contratação de serviços terceirizados – estabelecem de forma clara que os 

serviços objetivados pelo certame, que se enquadram naqueles considerados continuados com 

dedicação exclusiva de mão de obra, fazem jus a repactuação na forma com ali se encontra 

disposto. 

  

  Ainda nesses moldes, o art. 3 da Lei nº 8.666/93 estabelece os limites impostos as 

licitações e aos agentes públicos, vinculando suas atribuições, aos princípios constitucionais da 

isonomia e o da seleção da proposta mais vantajosa, sendo proibida qualquer cláusula que 

restrinja o caráter competitivo, principalmente se tratando de circunstâncias irrelevantes ao 

cumprimento do objeto específico do contrato: 

 

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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 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 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; 

 

 

  Somente por estes argumentos, ante a previsão do art. 3º, § 1º, I da Lei nº. 8.666/93 e 

do art. 37, XXI, da CF, deveria ser declarada a nulidade do item 23.1 do Edital, havendo publicação 

de novo texto editalício, pela mesma forma que se deu o texto original, designando nova data de 

abertura, conforme estabelece o § 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

  Nesse mesmo sentido seguem diversos julgados:  

 

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO 

ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE SAIBRO. EDITAL RETIFICADO. 



 
 

 
 

MODULAÇÃO DO REQUISITO EXIGIDO. DISTÂNCIA MÁXIMA. 

LOCALIZAÇÃO DE DEPÓSITO LICENCIADO DENTRO DO 

PERÍMETRO DE 13KM DO PRÉDIO DA PREFEITURA. LIMITAÇÃO 

DA COMPETITIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 

ART. 3º, § 1º, INC. I, DA LEI 8.666. 1. Em que pesem os argumentos do 

agravante a respeito das justificativas técnicas de redução dos custos de 

deslocamento com a consequente desoneração dos cofres públicos, em 

cognição sumária, resta comprovada a verossimilhança das alegações do 

impetrante, pois a exigência da distância máxima limita o número de 

proponentes em afronta aos princípios gerais da licitação estabelecidos 

na Lei nº 8.666 contrariando o princípio da igualdade disposto no artigo 

37, XXI, da Constituição Federal. 

(...) 

 (Agravo Nº 70060737616, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/08/2014) 

 

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. BANRISUL. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA 

ARMADA. PREGÃO PRESENCIAL. HABILITAÇÃO. TERMO DE 

VISITA. VISTORIA NAS AGÊNCIAS E POSTOS ABRANGIDOS PELO 

CERTAME. DESNECESSIDADE. I - Certo, a Administração pode impor 

condições ao direito de licitar. Contudo, somente são admitidas 

exigências específicas que se revelem absolutamente necessárias e 

adequadas à natureza e extensão do objeto da licitação, pena de 

desvirtuar seus objetivos, afrontando o disposto no inciso XXI do artigo 

37 da Constituição Federal. II - Daí que especialmente para a fase de 

habilitação, não pode a Administração exigir além do rol de documentos 

previstos nos artigos 27 a 31 da Lei 8.999/93. III - No caso, a exigência 

contida no item "6.6" do Edital (Termo de Visita), não se revela 

essencial ou indispensável à segurança da Administração Pública ou à 

garantia do cumprimento das obrigações de parte dos licitantes. 

Desnecessária, pois, só se prestando para tornar o procedimento 

licitatório mais formalista ou burocrático. Apelo desprovido. Unânime. 

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70033538125, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni 

Borges, Julgado em 10/03/2010)   
 

 

  Ainda que tal cláusula não trouxesse tal afronta à competitividade, é certo que fere 

também os direitos da eventual contratada, indo contra o princípio da Legalidade. 



 
 

 
 

 

  Segundo a dinâmica mais moderna dos contratos públicos, quando houver uma 

parcela de mão de obra na contratação, necessário se faz que o reajustamento seja efetuado pela 

forma da REPACTUAÇÃO, eis que essa modalidade reflete com mais fidedignidade a variação 

de custos do contrato, em razão dos dissídios coletivos, para majoração salarial e de benefícios. 

 

  Diversas decisões do TCU discutiram a obrigatoriedade da adoção de repactuação 

como forma de recomposição de preços em contratos de prestação de serviços de duração 

continuada com emprego de mão de obra e fornecimento de material (ACÓRDÃO nº 3.388/2012-

Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, julgado em 05.12.2012, ACÓRDÃO nº 2.219/2012-Plenário, 

Rel. Min. Valmir Campelo, j. em 22.08.2012.). 

 

  Na hipótese, o Plenário do TCU considerou que, em contratos desta natureza, quando 

os custos da mão de obra forem preponderantes na formação do preço contratual deve ser utilizada a 

repactuação como forma de recompor os preços, sendo possível a utilização de reajuste – aplicação 

de índices gerais ou setoriais previstos no contrato – quando não houvesse prevalência dos custos da 

mão de obra no preço do contrato. 

 

II – DO DIREITO 

   

  Insta salientar que a Instrução Normativa nº 5 do MPOG – aquela que regula as 

regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 

âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional – deixa muito claro quais 

são os serviços “com dedicação exclusiva de mão de obra”. Senão vejamos: 

 

Art. 3º O objeto da licitação será definido como prestação de serviços, 

sendo vedada a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento 

de mão de obra. 

 

Art. 15. Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua 

essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e 

contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do 

patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão 

ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de 

um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. 

  



 
 

 
 

Parágrafo único. A contratação de serviços prestados de forma contínua 

deverá observar os prazos previstos no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

Subseção III 

Dos Serviços com Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra 

 

 Art. 17. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são 

aqueles em que o modelo de execução contratual exija, dentre outros 

requisitos, que: 

 

 I - os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da 

contratante para a prestação dos serviços; 

 

II - a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de 

uma contratação para execução simultânea de outros contratos; e 

 

 III - a contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, 

controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. 

 

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput poderão ser prestados fora 

das dependências do órgão ou entidade, desde que não seja nas dependências 

da contratada e presentes os requisitos dos incisos II e III. 

 

  Ora, é muito claro que os serviços de “vigilância patrimonial diurna mediante uso de 

arma não-letal, para atender as necessidades da CODHAB-DF em seus postos de assistência 

técnica, incluindo o fornecimento de uniformes e equipamentos, de acordo com as especificações e 

quantitativos contidos neste Termo de Referência – Anexo I deste Edital”, se amoldam à referida 

instrução, sendo precisamente aqueles que  POSSUEM REGIME DE DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 

 

  O caso em tela é evidentemente uma contratação de serviços continuados com 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra, motivo pelo qual a possibilidade de repactuação 

deveria ser expressamente prevista pelo Edital, ainda conforme a IN nº 5: 
 

Art. 54. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser 

utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um 

ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir. 

 



 
 

 
 

  Não se pode aceitar, sob hipótese alguma, a referida claúsula na carta 

editalícia, visto que esta fere não somente a constituição, mas também diversos outros 

normativos atinentes não somente ao objeto desta licitação, como também licitações de 

forma ampla.  

 

  Os custos acrescidos em razão dos eventuais reajustes salariais e concessão 

de benefícios aos trabalhadores da categoria que realizará o objeto do contrato, serão 

arcados  unicamente pela contratada, de modo que o Poder Público se enriquecerá 

ilicitamente as custas da da mesma, o que viola o art. 37, inciso XXI da CF/88, art. 65, inciso 

II, alínea "d" da Lei  8.666/93 e art. 54 e seguintes da IN n° 05/2017 do MPOG. 

 

  A repactuação não somente é de suma importância, mas como é um 

DIREITO da eventual contratada, de forma que possa manter sua atividade econômica 

no mercado, cumprindo com o dever constitucional de função social da empresa,  além 

de ser de seu pleno direito.  

 

  Assim, considerando o fato de que os elementos autorizadores da repactuação estão a 

princípio presentes, temos como necessária a nulidade da referida cláusula. 

 

II.II - DO DIREITO À REPACTUAÇÃO 
 

  Como se pode observar, a contratação em questão, como vislumbrado na transcrição 

de seu objeto, tem como referência a prestação de serviços executados de forma contínua, estando, 

portanto, amparada pelo disposto nos artigos 37 e seguintes da IN nº 02/08 do MPOG, 

conjuntamente com art. 5º do Decreto nº 2.271 de 07 de julho de 2007 e com a IN nº 5, art. 17, do 

MPOG. 
 

  Torna-se indene de dúvidas, de acordo com o que preleciona a melhor doutrina e 

jurisprudência do próprio TCU, bem como a legislação que abaixo será transcrita, que as licitantes 

que pretendem auferir o presente contrato possuem o direito de verem-se contempladas com 

eventual repactuação, caso seja necessário. 
 

  Regulamentando a questão ora trazida a baila, a IN nº 05/17 do MPOG traz em seu 

texto: 

Art. 37. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser 

utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um 

ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir. 



 
 

 
 

§ 1º A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada 

a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, 

é direito do contratado e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento 

mantidas as condições efetivas da proposta. 

§ 2º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem 

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da 

contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação 

de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como 

os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos 

necessários à execução do serviço. 

 

§ 3º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-

bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quanto forem os 

Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho das categorias 

envolvidas na contratação. 

 

 § 4º A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção 

ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos 

da mão de obra decorrente desses instrumentos. 

 

 Art. 55. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado 

a partir: 

 

I - da data limite para apresentação das propostas constante do ato convocatório, 

em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais 

como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou 
 

II - da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente 

vigente à época da apresentação da proposta quando a variação dos custos for 

decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos. 
 

Art. 56. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a 

partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 
 

Art. 57. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 

apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, 

Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, 

conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 



 
 

 
 

 

§ 1º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 

na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 

instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, 

observado o disposto no art. 6º desta Instrução Normativa. 

§ 2º A variação de custos decorrente do mercado somente será concedida mediante 

a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se: 

 

 I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

 

 II - as particularidades do contrato em vigência; 

 

 III - a nova planilha com variação dos custos apresentada; 

 

 IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 

tarifas públicas ou outros equivalentes; e 

 

 V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 

 

§ 3º A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 

variação dos custos. 

 

§ 4º As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de 

apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que 

deverão ser formalizadas por aditamento. 

 

§ 5º O prazo referido no § 3º deste artigo ficará suspenso enquanto a contratada não 

cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a 

comprovação da variação dos custos. 

 

 § 6º O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a 

variação de custos alegada pela contratada. 

 

§ 7º As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas 

durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da 

prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. 

 

 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. 

 

Parágrafo único. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer 

exclusivamente para os itens que a motivaram e apenas em relação à diferença 

porventura existente. 

 

 Art. 59. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a 

qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com 

base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 Art. 60. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem 

direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa 

anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início 

da contratação, conforme determina o inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 Art. 61. O reajuste em sentido estrito, como espécie de reajuste contratual, 

consiste na aplicação de índice de correção monetária previsto no contrato, 

que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a 

adoção de índices específicos ou setoriais. 

 

 § 1º É admitida estipulação de reajuste em sentido estrito nos contratos de 

prazo de duração igual ou superior a um ano, desde que não haja regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra. 

 

    

  Para melhor esclarecer a situação em apreço, vale trazer à baila as palavras de 

MARÇAL JUSTEN FILHO: 

 



 
 

 
 

“Existe direito do contratado de exigir o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, se e quando vier a ser rompido. Se os encargos forem 

ampliados quantitativamente ou tornados mais onerosos qualitativamente, a 

situação inicial estará modificada. O mesmo se passará quando atenuados ou 

amenizados os encargos do contratado.(...) 

Significa que a Administração tem o dever de ampliar a remuneração devida 

ao particular proporcionalmente à majoração dos encargos verificada.(...) 

Uma vez verificado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o particular 

deve provocar a Administração para adoção das providências adequadas. Inexiste 

discricionariedade(...). 

Não é suficiente alegar que o contratado possuiria margens de lucro 

suficientemente elevadas para arcar com o prejuízo. Nem caberia argumentar que o 

contratado, em ocasiões anteriores, obteve grandes vantagens ou que, diante de 

eventos semelhantes, não pleiteou recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro da contratação. Todos esses argumentos são impertinentes. Se a proposta 

consignava margem de lucro muito elevada, a Administração poderia tê-la 

desclassificado por ser excessiva. Senão o fez e homologou o resultado, 

reconheceu o formalmente a vantajosidade dela. Os eventos passados e atinentes a 

outras contratações não interferem sobre o contrato afetado pelo desequilíbrio1. 

(G.N)” 

 

  Nessa linha de entendimento caminha a jurisprudência. Vejamos: 

 
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

REVISÃO DE PREÇOS. LEI 9.096/95, ART. 28, AUMENTO SALARIAL. 

1. O art. 28 da Lei 9.096/95 não se aplica ao caso ora em análise, vez que, no 

presente feito, não se trata de ajustar ou aplicar índice de correção monetária por 

índices de preços. Apenas se está buscando o reajuste com a finalidade de manter o 

equilíbrio contratual nas condições financeira inicialmente ajustadas, sem qualquer 

relação com índices de correção monetária. 

2. Se depois da celebração do contrato, os salários da categoria dos 

empregados da empresa foram reajustados independentemente da vontade da 

prestadora de serviços, evidentemente que o percentual de reajuste tem de ser 

repassado para a contratante, ainda que não exista qualquer cláusula assim 

prevendo, sob pena de haver um desequilíbrio econômico-financeiro de uma 

das partes; um enriquecimento ilícito. 

3. Apelação improvida e remessa oficial prejudicada. 

                                                 
1 FILHO, Marçal Justen. Comentário à Lei de Licitações e Contrato Administrativos. 8ª ed., São Paulo: Dialética, 2001, 
p. 556.  



 
 

 
 

(TRF1, 5ª T, AMS  2000.01.00.074112-7/DF – Des. Selene Maria de Alemeida, 

julgado em 24.05.2002 e publicado em 25.10.2002). 

_______________________________________ 

 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO COM CLÁUSULA PREVENDO A 

REPACTUAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FATOS IMPREVISÍVEIS, OU 

PREVISÍVEIS, PORÉM DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS. 

CONVENÇÕES DETERMINANDO A MAJORAÇÃO SALARIAL PARA A 

CATEGORIA DOS VIGILANTES. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DO INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO. ILÍCITO 

CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. 

(...) 

2. Mesmo reconhecendo que os termos das convenções coletivas que deferiram 

majorações salariais para a categoria dos vigilantes causaram o desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato administrativo, a União só promoveu a 

recomposição dos valores a partir do aditamento do contrato, permanecendo 

inadimplente durante o período indicado no aresto recorrido, o que caracteriza 

ilícito contratual. 

(...) 

(STJ – 2ª T – RESP 554375 / RS. Des. Castro Meira. Julgado em 16.12.2004  e 

publicado em 23.05.2005).” 

 

  Postas essas considerações, não sobram dúvidas de que a referida cláusula é nula. 

Assim, a republicação do Edital, escoimado de vícios e da referida cláusula, é medida de que se 

impõe. 

 
 

III - DO PEDIDO 

 

  Na certeza de que Vossa Senhoria, portador do mais alto zelo e diligência, nomeado 

por ato formal e assumindo, com isso, perante a Sociedade, papel decisivo na busca da perfeita 

aplicação dos Princípios Constitucionais basilares, entre eles, os consagrados no artigo 3º da Lei nº 

8.666/93, e diante do exposto, requer esta Impugnante: 

 

 

a) A reformulação ampla e irrestrita do edital, de forma a 

privilegiar a LEGALIDADE, princípio basilar do processo licitatório 

e que devem ser perseguidos, de maneira exemplar, pela 

Administração Pública, especialmente para:  



 
 

 
 

 

I) Anular a cláusula 4 item 4.1, prevê o reajuste contratual 

através do índice IPCA, sem atentar ao correto enquadramento dos 

serviços objeto do presente Edital que evocam o modelo de 

REPACTUAÇÃO para efetuar o reajuste contratual, com fulcro nos 

princípio da Legalidade e nas normas referenciadas no corpo desta 

Impugnação. 

 

b) Promover todas as demais alterações necessárias à 

regularização dos termos do instrumento convocatório e seus anexos; 

 

c) Suspender a data de realização do certame, com a consequente 

reestruturação do inteiro teor do edital em questão, escoimado dos 

vícios apontados e sua divulgação, em nova data de abertura, pela 

mesma forma que se deu o texto original; 

 

d) Caso entenda de forma diversa da adotada pela 

Impugnante, que se manifeste fundamentadamente, expondo os 

fundamentos concretos que conduziram a manutenção das 

exigências guerreadas. 

 

  Informa, outrossim, que encaminhará, se necessário, representação ao Egrégio 

Tribunal de Contas da União, de forma a preservar a legitimidade do certame em questão. 

 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Brasília (DF), 08 de agosto de 2018. 

 

 

 

ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. 

Eduardo Quaresma Hage 

Gerente Comercial 


