
 

 

 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE BELO HORIZONTE – MG 

 

Ref.: Pregão Eletrônico n°. 003/2021 

          Processo nº. 04.000.052.21.62  

 

 

G4S INTERATIVA SERVICE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.812..740/0001-58, com endereço na Rua Santa Rosa, nº. 191, 

São Caetano do Sul-SP, vem, por intermédio de seu representante abaixo assinado, com 

fundamento no item 6.1 do instrumento convocatório, apresentar PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO e IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em referência, o que faz consoante as 

razões de fato e de direito adiante expostas. 

 

I. DOS FATOS 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte está promovendo o pregão em 

epígrafe, tendo por objeto a contratação de empresa para “prestação de serviços contínuos de 

apoio administrativo, técnico e operacional à execução dos investimentos previstos nos 

Contratos de Empréstimo firmados junto a Organismos Financeiros Nacionais e Internacionais e 

do Plano de Investimentos em Tecnologia da Informação, por meio de alocação de mão de obra 

exclusiva”, conforme disposto no item 2.1 do Edital. 

 

Interessada em afluir ao certame, a Impugnante adquiriu o edital de licitação no 

intuito de, embasando-se nesse documento, apresentar proposta válida. 



 

 

 

Entretanto, quando da análise das prescrições inseridas no instrumento 

convocatório, a Impugnante encontrou algumas inconsistências que impossibilitam a correta 

formulação de sua proposta. 

 

1. Dispõe o Edital no item 12.15 que “o pregoeiro solicitará ao licitante melhor 

classificado que, no prazo de mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta 

ajustada adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.”. 

Estamos entendendo que a redação do item está equivocada e no lugar de 

“mínimo” deve constar “máximo”. Pergunta-se: nosso entendimento está 

correto? 

 

2. Prevê o item 25.18 do Edital que “aplicam-se ao objeto licitado todas as 

normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor.”. Pergunta-se: em 

quais situações o Código de Defesa do Consumidor seria aplicado à 

relação contratual estabelecida entre a Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte e a empresa contratada? 

 

E, além de tais questionamentos, que são passíveis de aclaramento por parte do I. 

Pregoeiro, nota-se que o Edital também possui em seu bojo exigências que conflitam diretamente 

com os ditames legais. 

  

Serve a presente manifestação, portanto, para pugnar pelo devido afastamento das 

disposições em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio, de acordo com os 

argumentos adiante esposados. 

 

II. DOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO 



 

 

 

II.I. Da ilegalidade constante no item 12.1.1 do Edital e da Cláusula Nona da Minuta 

Contratual: estabelecimento de prazo máximo para pagamento superior ao disposto no art. 40, 

XIV, “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

O Edital e a minuta contratual trazem redação idêntica da regra que estabelece prazo 

para pagamento da empresa e preveem que a contraprestação devida à contratada será quitada em 

prazo não superior a 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da fatura: 

 

“12.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço objeto do presente 

contrato, nas seguintes condições: 

12.1.1. O pagamento pelo serviço prestado ocorrerá na forma de reembolso, 

conforme Planilha de Composição de Preços, e será realizado mensalmente no prazo 

de até 30 (trinta) dias após a apresentação da fatura devidamente atestada, desde 

que atendidas completamente às exigências deste Edital e de seus Anexos, e 

apresentados os documentos fiscais pertinentes. Eventuais problemas no faturamento 

que impliquem na substituição da nota fiscal/fatura resultarão na abertura de nova 

contagem do prazo de pagamento.” [grifamos] 

 

Ocorre que a fatura, conforme é sabido, somente poderá ser emitida após trâmite 

administrativo para aprovação das medições apresentadas. 

 

Assim, se considerarmos o disposto no item 12.1.1 e na Cláusula Nona da minuta 

contratual – adotando como termo inicial para contagem do prazo de 30 (trinta) dias a data de 

recebimento da fatura – o termo final para cumprimento da obrigação de pagar, por parte da 

Administração, ultrapassará o limite previsto em lei. 

 



 

 

Isso porque, ao dispor sobre a matéria, a Lei Federal nº. 8.666/93 estabeleceu que o 

prazo de 30 (trinta) dias deve iniciar na data final do período de adimplemento de cada parcela, in 

verbis: 

 

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome 

da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo 

da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 

envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

[...] 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela;” [grifamos] 

 

Assim, impõe-se a correção do disposto n o item 12.1.1 e na Cláusula Nona da minuta 

do contrato para constar que o pagamento deverá ser realizado em prazo não superior a 30 (trinta) 

dias “contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela”, de acordo com o 

prescrito no art. 40, XIV, “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

II.II. Da necessidade de incluir cláusula prevendo correção monetária e juros de mora para 

pagamentos feitos em atraso pela Administração. 

 

É dever da Administração Pública fazer constar no edital cláusula prevendo a 

incidência de correção monetária e juros moratórios para eventuais atrasos incorridos no 

pagamento das faturas devidas à Contratada nos termos do art. 40, XIV, “c” da Lei nº. 8.666/93. 

 



 

 

Em que pese a legislação exija que tal previsão esteja contida no instrumento 

convocatório, o presente Edital não trouxe regra prevendo critérios de atualização financeiras em 

caso de pagamento realizado com atraso pela Administração. 

 

A legislação admite ainda a aplicação de forma subsidiária da teoria geral dos 

contratos, própria do direito privado, nos contratos firmados pela Administração Pública. 

Portanto, a aplicação dos juros moratórios aos pagamentos feitos em atraso deve ser regida pelas 

disposições do Código Civil. 

 

No âmbito das contratações privadas, a questão dos juros legais vem prevista no 

art. 406 do Código Civil:  

 

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem 

taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados 

segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos 

devidos à Fazenda Nacional.” [grifamos]   

 

Se ausente previsão a respeito da percentagem dos juros moratórios, portanto, deve 

ser adotada, como parâmetro para a sua incidência, a regra contida no art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, qual seja: 1% ao mês. 

 

Em síntese, os pagamentos efetuados em atraso pela Administração Contratante, 

diante das razões acima explanadas, devem ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros de 

mora no percentual de 1%. 

 

II.III. Da ilegalidade constante no item que prevê a possibilidade de a Administração reter 

valores e descontar eventuais multas do pagamento devido à Contratada. 



 

 

 

O Edital inseriu algumas prescrições conferindo à Administração o direito de reter 

valores e descontar, dos pagamentos devidos à contratada, eventuais multas aplicadas à empresa 

[grifamos]: 

 

“12.1.5. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas como de 

responsabilidade da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, 

cautelarmente, parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos em caso 

de dano de responsabilidade da CONTRATADA. 

12.1.6. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, poderá 

ser descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE.” 

 

“18.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do 

pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia 

contratual.” 

 

Ocorre que tais previsões não encontram amparo na legislação. 

 

Isso porque a Lei Federal nº. 8.666/1993 autoriza a retenção de pagamentos somente 

em consequência de rescisão contratual (art. 80, IV) ou quando a multa aplicada for superior ao 

valor da garantia prestada, ressaltando que em ambos os casos devem ser assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

Colha-se o disposto no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93: 

 

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 



 

 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

[...] 

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.” 

[grifamos] 

 

O legislador autorizou a retenção dos pagamentos devidos à contratada para cobertura 

de débitos oriundos de multas contratuais SE – e somente se – o valor das eventuais multas tiver 

ultrapassado o valor da garantia prestada pela contratada. 

 

Assim, impõe-se o afastamento dos itens acima transcritos – e demais itens correlatos 

– ou a alteração de sua redação para adequá-la à hipótese prevista no art. 87, § 1º, da Lei Federal nº. 

8.666/93. 

 

II.IV. Ausência de proporcionalidade e razoabilidade nas penalidades estabelecidas no 

Edital e na Minuta do Contrato. 

 

De fato, a legislação vigente tratou apenas de prever as possíveis penalidades a serem 

aplicadas ao particular, sem, contudo, definir previamente as hipóteses de aplicação para cada uma 

das penalidades. O legislador atribuiu à Administração a definição de qual penalidade deve ser 

aplicada. 

 

Entretanto, o poder da Administração de definir, no caso concreto, a penalidade 

cabível não é de todo discricionário. De fato, a escolha, caso a caso, da penalidade a ser aplicada é 



 

 

incoerente com o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que privilegia o arbítrio e a prepotência do 

órgão aplicador da sanção. 

 

Sendo assim, em que pese haja uma margem de discricionariedade – ante a ausência 

de previsão legal – para definição das hipóteses de incidência das penalidades previstas na legislação, 

a definição não pode ser feita caso a caso, sem qualquer parâmetro. 

 

Ademais, é preciso esclarecer que, embora não esteja a Administração submetida ao 

princípio da pena específica, vigoram no Direito Administrativo os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. 

 

Sobre o assunto, colha-se lição de Marçal Justen Filho1: 

 

“[...] é pacífico que o sancionamento ao infrator deve ser compatível com a 

gravidade e a reprovabilidade da infração. 

[...] 

Isso significa que, tendo a lei previsto um elenco de quatro sanções, dotadas de 

diverso grau de severidade, impõe-se adequar as sanções mais graves às condutas 

mais reprováveis.” [grifamos] 

 

Partindo de tais premissas e realizando uma analise das penalidades inseridas no edital 

e na minuta contratual, é possível verificar a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na 

estipulação de algumas multas a serem impostas à Contratada. 

 

Prevê o Edital: 

 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16ª ed. rev. atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1141-1142. 



 

 

 

“19.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do Licitante e/ou da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a às 

seguintes penalidades: 

19.1.1. advertência. 

19.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

[...] 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 

assumidas.” [grifamos] 

 

Infere-se do trecho acima transcrito que há previsão de aplicação de penalidade de 3% 

do valor total do contrato quando houver descumprimento “das obrigações assumidas”, sem qualquer 

esclarecimento, contudo, de quais obrigações seriam estas aptas a embasar a aplicação da penalidade. 

 

Além de afrontar o princípio da pena específica, a regra carece de razoabilidade e 

proporcionalidade. Ora, qualquer obrigação eventualmente descumprida pela Contratada por menor 

ou maior que seja incorrerá na mesma sanção de multa arbitrada no valor de 3% do contrato. 

 

De fato, o item ora atacado considera, para os mesmos fins – ou seja: aplicação de 

penalidade de multa em percentual idêntico – o ato de, por exemplo, deixar de entregar parte do 

uniforme do funcionário e o de o funcionário chegar atrasado já que não há qualquer esclarecimento 

de qual obrigação a cláusula se refere. 

 

Deve, portanto, ser revista as cláusulas referentes às sanções administrativas que 

constam no Edital e na minuta contratual, a fim de adequar as hipóteses ali elencadas à legislação e à 



 

 

gravidade dos fatos geradores e os percentuais estabelecidos para eventuais multas para patamar 

razoável. 

 

II.V. Ilegalidade do item 19.8 que prevê indiscriminadamente a possibilidade de acúmulo de 

penalidades. 

 

Ainda sobre as penalidades, prescreve o Edital: 

 

“19.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em 

conjunto ou separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a 

Contratada da plena execução do objeto contratado.”[grifamos] 

 

Nota-se que a regra acima prevê a possibilidade de aplicação conjunta das 

penalidades previstas no Edital sem qualquer distinção. 

 

Ocorre que a legislação admite o acúmulo de penalidades – advertência, suspensão 

temporária de licitar e declaração de inidoneidade – tão somente com a pena de multa, nos termos 

do art. 87, § 2º, da Lei nº. 8.666/93: 

 

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 



 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

[...] 

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.” [grifamos] 

 

Sendo assim, faz-se necessário o ajuste do item 19.8 do Edital para esclarecer que 

o acúmulo de penalidades só pode ocorrer na forma prevista no art. 87, § 2º, da Lei nº. 8.666/93, 

ou seja, entre as demais penalidades e a penalidade de multa. 

 

II.VI. Do exíguo prazo para implantação do objeto. Obrigação impossível de ser cumprida e 

em contradição com o prazo estabelecido pelo próprio Poder Público para comunicação de 

contratação de colaborador. 

 

O Termo de Referência estabelece que o prazo para a implantação do escopo 

contratual é de 01 (um) dia útil a contar da assinatura do contrato: 

 

“15. PRAZO DE IMPLANTAÇÃO: 

15.1. A CONTRATADA deverá implantar os postos de trabalho necessários à 

plena e efetiva execução dos serviços no dia útil posterior a contar da assinatura 

do contrato.” [grifamos] 

 



 

 

Decerto o referido prazo é por demais exíguo e se mostra impossível de ser 

cumprido pelas licitantes que, ao participarem da licitação, não são obrigadas a possuir – já 

naquele momento – equipe técnica para cumprir o eventual contrato a ser firmado caso vençam o 

certame. 

 

Isso porque exigir que as licitações já dispusessem de equipe suficiente para 

atender ao objeto da licitação ainda durante o certame licitatório seria sinônimo de impor às 

empresas onerosidade para participar da disputa, em total desacordo com o que dispõe o 

ordenamento jurídico e o entendimento pacificado das Cortes de Contas. 

 

Ou seja: a disponibilidade da mão de obra necessária para a execução dos serviços 

deve ocorrer após a assinatura do contrato e, claro, em tempo razoável para sua contratação. 

Inclusive, porque as empresas têm que informar ao governo, através do E-Social, a contratação de 

qualquer colaborador e o prazo estabelecido para tanto é de 72 horas para esta comunicação. 

 

Diante do exposto, faz-se necessária a retificação do Edital para constar prazo 

razoável para a implantação dos serviços, não inferior a 05 (cinco) dias úteis. 

 

III. REQUERIMENTOS  

 

Considerando que a sessão pública está designada para 29/03/2021 (segunda-

feira), requer seja conferido efeito suspensivo a esta manifestação, suspendendo-se a referida 

sessão até o julgamento da presente impugnação. 

 

No mérito, requer a Impugnante seja conferido provimento a presente 

impugnação a fim de promover a correção do ato convocatório para que se afaste do edital os 



 

 

vícios acima elencados, de forma a obedecer ao ordenamento jurídico vigente, e viabilizar a 

adequada formulação da proposta por parte das licitantes. 

 

Requer ainda a Impugnante que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, após promover os ajustes necessários no edital – nos termos, e pelas razões, expostos 

acima –, republique-o, concedendo novo prazo para apresentação das propostas, observando as 

condições estabelecidas no art. 21, § 4º, da Lei nº. 8666/93. 

 

Por fim, requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida 

a irresignação da ora Impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade 

competente para tanto. 

 

Pede deferimento. 

São Caetano do Sul (SP), 23 de março de 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G4S INTERATIVA SERVICE LTDA. 
FRANK LUIS RIBEIRO                 ELISANGELA BARRETO STRAUB 
RG Nº. 18.377.159-SSP/SP                                         RG Nº 34.606.734-0 
CPF/MF Nº. 124.317.928-70                                            CPF/MF 129.263.948-29 
  
 














